BANCO DE VAGAS DE 06/05/2016
Com o objetivo de se oferecer um serviço ao público em geral, o Banco de
Vagas mostra semanalmente um volume significativo de oportunidades de
trabalho disponíveis no mercado nacional e internacional.
Todas as informações são originadas dos diversos grupos de recrutamento,
não havendo qualquer participação pelos responsáveis pela criação na
colocação de pessoas desempregadas.
A ideia é oportunizar as vagas existentes. Não recebemos currículos para
avaliação.
Alertamos que cada interessado deve certificar-se previamente se há e
quais são as despesas que podem ser cobradas pela empresa que está
selecionando, para se evitar surpresas.
Ao repassar esta mensagem ao seu grupo de amigos, filhos e netos que
dela possam se beneficiar certamente você estará contribuindo para ajudar
a converter a Internet num meio sadio e útil para realizar obras
humanitárias e de real valor para sociedade, além de reforçar os laços de
amizade, máxima do Leonismo.
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ADMINISTRATIVAS

Assistente de Departamento De Pessoal
RH Automotive- São Paulo, SP.
Função desejada: Analista RH / DP / T&D / Cargos e Salários
Escolaridade: 3º grau em andamento
Conhecimento nos idiomas:
Conhecimento em informática:
Que resida na região:
SP-São Paulo
Salário: A combinar
Requisitos/Comentários
Sobre a vaga:
Formação: Superior Cursando.
Requisitos: Experiência com toda rotina de departamento de pessoal, e com ponto
eletrônico.
Quantidade de vagas: uma
www.indeed.com.br

Gerente de RH
RH Automotive- São Paulo, SP.
Função desejada:
Gerente RH / DP / T&D / Cargos e Salários
Escolaridade:
Indiferente
Conhecimento nos idiomas:
Conhecimento em informática:
Que resida na região:
SP-São Paulo
Salário:
De R$ 2.001,00 até R$ 3.000,00
Requisitos/Comentários
Sobre a vaga:
REMUNERAÇÃO: R$ 3.000,00 em CTPS
BENEFÍCIOS: Auxílio Combustível + Plano Odontológico + PLR Anual + Cesta básica
R$ 120,00 + Seguro de Vida
ATIVIDADES:

– Auxiliar Diretores – Atendimento aos órgãos fiscalizadores (PROCON, AMMA,
Prefeitura, Estado, ANP…), e encaminhamento para o jurídico, contabilidade e
despachante.
– DP – rotinas admissão, demissão, rescisão, férias, benefícios (documentos,
arquivos, prontuário dos funcionários).
Departamento de Pessoal e Contabilidade Terceirizada
– T&D – Treinamento Integração, Atendimento e NR20 (receberá formação).
– Gerenciar Equipe de 30 funcionários – Frentista, Trocador de óleo, Encarregado
de Pista, Vigia, Administrativo/Financeiro e um Auxiliar RH).
– R&S – Seleção cargos operacionais
Controle de pessoal, visita aos postos (acompanhamento do atendimento).
EXPERIÊNCIA: Com GESTÃO de Equipe, DP (rotinas admissão, demissão, rescisão,
férias, benefícios), RH (subsistemas R&S e T&D).
ESCOLARIDADE: Superior Completo RH, Administração e áreas afins.
EXIGIMOS: CNH e veículo próprio; Disponibilidade e Flexibilidade de Horário.
Quantidade de vagas: uma
www.indeed.com.br

CONTABILIDADE / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S)
Confidencial está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: Empresário, Contabilista ou Advogado, que visa formar
sociedade ou parceria de atuação na área contábil (escritório).
Requisitos: Busco parceria/sociedade com empresários, contadores e advogados
que atuam ou possuem seu próprio negócio/escritório. Possuo carteira de clientes e
busco parceria para expansão.
Salário: a combinar
Benefícios: Região de interesse: Campinas e RMC.
Observações: Peço que envie sua intenção de parceria e seus dados (fone/email)
que entrarei em contato com você. Desde já agradeço sua atenção e interesse.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Contador para o
e-mail socio.contabil@yahoo.com com a sigla SC no campo assunto até o dia
15/05/2016.
Veja outras vagas de Contabilidade no Emprega Campinas. São 100% grátis!

ASSISTENTE DE RH / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa de pequeno porte localizada na região metropolitana de Campinas. Está
com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Administrar as rotinas de departamento de pessoal (folha
terceirizada), Atuar desde os processos admissionais e integração de novos
colaboradores, ponto e frequência, administração de salários e benefícios, férias,
até eventuais rescisões. Administrar os programas de saúde e segurança PCMSO,
PPRA. Desenvolver e aplicar treinamentos básicos operacionais.
Requisitos: Ensino médio completo, preferencialmente cursando nível superior em
RH ou áreas administrativas. Pacote Office Conhecimento de legislação trabalhista e
previdenciária. Buscamos profissionais com conhecimentos generalistas em
Recursos Humanos.
Salário: a combinar
Benefícios: VT, VA, VR, Assistência Médica.
Observações: Horário de trabalho de segunda a sexta das 08h00min às 17h30min
horas.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Seleção Alof para
o e-mail selecao@alofconsultoria.com.br com a sigla Assistente RH no campo
assunto até o dia 20/05/2016.
Veja outras vagas de Assistente de RH no Emprega Campinas. São 100% grátis!

Coordenador Trabalhista - São Paulo
Descrição Detalhada
Segmento: jurídico (escritório)
Porte da empresa: Grande
Atividades:
Responsável pela área trabalhista reclamante
Gestão de equipe
Requisitos:
Sólida experiência na área trabalhista, com a parte reclamante ter atuado como
gestor de equipe profundos conhecimentos na elaboração de pareceres, audiências,
sustentações orais atualizado nas leis e jurisprudências.
Disponibilidade para mudança de estado
Veículo próprio
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar

Benefícios: Convênio Médico
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Advogado Cível - São Paulo
Descrição Detalhada
Requisitos:
Com prática em direito imobiliário.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Advogado Coordenador Trabalhista - Belo Horizonte
Descrição Detalhada
Atividades:
Atuação na área trabalhista, respondendo pela divisão das atividades junto à
equipe.
Coordenação geral da área, tanto na esfera contenciosa, quanto consultiva.
O profissional irá coordenar as atividades e também irá responder por casos de
maior complexidade e/ou aqueles que se fizerem necessários.
Requisitos:
Experiência na área trabalhista (que não seja de massa) de, pelo menos, quatro
anos.
Formação completa em direito, a partir de quatro anos de formação.
Desejável pós-graduação e/ou mestrado na área.
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: a combinar

Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Assistente Jurídico - Porto Alegre
Descrição Detalhada
Região / Bairro: Menino Deus
Requisitos:
Cursando superior em direito a partir do 6° semestre (necessário OAB provisória).
Residir em porto alegre.
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$2000,00
Benefícios: Vale Refeição, Vale Transporte, Convênio Médico.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Advogada Trabalhista - São Paulo
Descrição Detalhada
Requisitos:
Indispensável experiência na área trabalhista
Desejável experiência na área cível e empresas de terceirização de serviços.
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Auxiliar de Departamento De Pessoal - Belo Horizonte
Descrição Detalhada
Competências Essenciais:
Toda rotina de departamento de pessoal, declarações, e-social, rais, Dirf,
admissões, rescisões, Sefip, folha de pagamento.
Competências Técnicas:
Experiência anterior na função
Segundo grau completo
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$2000,00
Benefícios: Vale Alimentação, Vale Transporte, Convênio Médico, PLR.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Assistente Administrativo - Rio de Janeiro
Descrição Detalhada
Segmento: saúde
Região / Bairro: Barra da Tijuca
Porte da empresa: Multinacional
Atividades:
Atuará na parte administrativa de controles gerenciais de planos odontológicos,
elaborando planilhas e painéis de análise sobre indicadores da Amil dental.
Requisitos:
Ensino médio completo.
Necessário experiência anterior na área administrativa.
Conhecimento em pacote Office (principalmente Excel).
Fácil acesso à barra da tijuca.
Disponibilidade para atuar de segunda a quinta de 08h00min as 18h00min e sexta
de 08h00min as 17h00min.
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Refeição, Vale Alimentação, Vale Transporte, Convênio Médico.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Analista de Recursos Humanos Pleno - Diadema
Descrição Detalhada
Segmento: indústria
Porte da empresa: Médio
Atividades:
Avaliação de desempenho.
Cargos e salário.
Recrutamento e seleção vagas adm, gerenciais, treinamento e desenvolvimento.
Programa de carreiras.
Gestão de conflitos
Avaliação de desempenho, entrevista de desligamento, administrar conflitos.
Requisitos:
Superior em psicologia
Crp ativo
Experiência comprovada na função com treinamento / desenvolvimento
Residir na região
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: de R$2001,00 à R$3000,00
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Auxiliar Administrativo Financeiro - Jundiaí
Descrição Detalhada
Experiência com contas a pagar e receber.
A empresa oferece:
Salário: R$ 1200,00
Benefícios: refeição no local + VT.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Analista de Folha de Pagamento - Rio de Janeiro
Descrição Detalhada
Atividades:

Contabilização mensal, incluindo as provisões das despesas da área.
Apuração de encargos, incluindo retificação da Sefip.
Conciliação das contas da fopag.
Relatórios anuais (Dirf, rais, informe de rendimentos).
Projeto do e-social.
Renovação das certidões (CRF e cnd).
Controller financeiro da gerencia de operações de Rh.
Requisitos:
Formação concluída em contábil
Sistema SAP, auditorias, e atividades profissionais contábeis exercidas em folha de
pagamento, com experiência mínima de dois anos, de preferência em escritório
contábil de médio ou grande porte.
Conhecimento avançado em Excel (obrigatório), e habilidades e competências bem
desenvolvidas em: abertura mental, análise e aprofundamento, colaboração e
integração, comum.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Coordenador de Departamento De Pessoal - São Paulo
Descrição Detalhada
Segmento: contábil
Requisitos:
Com experiência em todo a rotina do departamento de prestação de serviços
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Assistente Financeiro - Fortaleza
Descrição Detalhada
Segmento: atacadista (moda)
Atividades:
Realizar o planejamento de toda a rotina financeira,
Acompanhar recebimentos e pagamentos efetuados,
Analisar fluxo de caixa e elaborar projeções de faturamento, a fim de identificar
melhorias no desempenho econômico-financeiro da empresa.
Requisitos:
Ensino superior cursando administração e contabilidade e gestão financeira a partir
do 4º semestre.
Bom relacionamento interpessoal.
Boa interação.
Discrição.
Habilidade com números.
Experiência na área.
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$2000,00
Benefícios: Vale Refeição, Vale Transporte, Cesta Básica, PLR.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Analista de Custos Júnior - Fortaleza
Descrição Detalhada
Segmento: saúde
Porte da empresa: Grande
Atividades:
Acompanhar, através de sistema e demonstrações de resultados contábeis, orçado
x custo das unidades da rede própria, para apresentação e justificativa das
intercorrências aos gestores.
Analisar os indicadores de controle de custos e demonstrações de resultados do
exercício (dre) do hospital para justificativa de distorções.
Atualizar os indicadores do sistema de gerenciamento de informações para realizar
análise dos gestores envolvidos.
Realizar, mensalmente, a atualização de planilha das receitas do hospital para
análise de resultados.
Preparar apresentação do orçamento das unidades da diretoria de recursos
próprios, para demonstração ao conselho de administração deliberativa (CAD).

Apresentar, mensalmente, distorções de custos / despesas aos coordenadores das
unidades do hospital (hora do custo) para elaboração de planos de ação.
Participar de reuniões de gerenciamento estratégico das unidades da rede própria,
entre outras atividades pertinentes ao setor.
Requisitos:
Ensino superior completo em administração, atuária, contabilidade.
Desejável Excel avançado
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: de R$2001,00 à R$3000,00
Benefícios: Vale Alimentação, Vale Transporte, Convênio Médico, Convênio
Odontológico Auxilia Educação.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Coordenador Financeiro - Belo Horizonte
Descrição Detalhada
Requisitos:
Ter atuado na área financeira na área médica hospitalar em cargo de coordenação
financeira, vivência com balanços mensais, contas a pagar e receber, relatório
gerencial, legislação tributária, pagamentos médicos, controles bancários, etc.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: de R$5001,00 à R$7000,00
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Supervisor Financeiro - Taubaté
Descrição Detalhada
Graduação em ciências econômicas, administração de empresas ou contabilidade.

Experiência ampla na área financeira em indústria, com orientação e
acompanhamento de contas á receberem, á pagar, elaboração de fluxo de caixa,
conciliações bancárias, auditorias e financiamentos;
Conhecimento no pacote Office avançado;
Desejável ter atuado com sistemas totvs logix;
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Assistente Fiscal - São Paulo
Descrição Detalhada
Região / Bairro: Zona Leste
Atividades:
Conferência e lançamento de notas fiscais de matéria-prima, industrialização,
consumo e serviço.
Emissão de guias diversas
Controle e impressão de livros fiscais de entrada e saída, ICMS e IPI.
Manutenção e atualização de cadastro de fornecedores e demais rotinas da área
fiscal.
Requisitos:
Experiência na função em indústria.
Cursando superior em ciências contábeis (preferencialmente).
Bons conhecimentos: pacote Office com Excel intermediário.
Erp (sistema integrado) e legislação fiscal.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: de R$2001,00 à R$3000,00
Benefícios: Vale Alimentação, Vale Transporte, Alimentação no Local, Convênio
Médico, Assistência Farmacêutica, PLR.
Forma de contratação: CLT
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Auxiliar Contábil - Americana
Descrição Detalhada
Segmento: contábil (escritório)
Porte da empresa: Médio
Atividades:
Lançamentos contábeis, conciliação bancária e suporte ao departamento contábil.
Requisitos:
Experiência / vivência no departamento contábil
Cursando ciências contábeis
Residir em americana, santa Barbara d'oeste ou nova Odessa.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Alimentação, Vale Transporte, Convênio Médico, Convênio
Odontológico.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Analista Contábil - Rio de Janeiro
Descrição Detalhada
Região / Bairro: Zona Sul
Requisitos:
Ensino superior completo em ciências contábeis.
Crc ativo.
Experiência em toda rotina contábil.
Conhecimentos em rotina fiscal (encargos/tributária).
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Refeição, Vale Alimentação, Vale Transporte, Convênio Médico,
Convênio Odontológico.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

ASSISTENTE ADM FINANCEIRO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
A Otma Produtos para Saúde tem mais de 20 anos de experiência na
comercialização de produtos para saúde. Está com uma vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Atuar com contas a pagar / receber, conciliação bancária,
cobranças, entre outras atividades.
Requisitos: Conhecimentos básicos em pacote Office e contabilidade.
Salário: a combinar
Observações: Colocar no assunto do e-mail Currículo Vaga ADM
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Cristina para o email contato@otmasaude.com.br com a sigla no campo assunto até o dia
11/05/2016.
Veja outras vagas de Assistente Adm Financeiro no Emprega Campinas. /a> É
100% grátis!

ANALISTA ADMINISTRATIVO JUNIOR / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa do ramo de consultoria empresarial está com uma vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: • Comercio exterior (conhecer Docs utilizados no desembaraço Invoice/PL/Danfe/Exoneração/Gare ICMS).
Requisitos: Experiência em faturamento/Contas a pagar/Cobrança; Ótimo
relacionamento em grupo; Consiga trabalhar em pressão; Organizado; Ter
disponibilidade para fazer hora extra no sábado (pelo menos uma vez ao mês).
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte, vale refeição, seguro de vida, convenio médico e
odontológico.
Observações: Contratação em regime CLT, horário comercial.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
vagaaberto2014@gmail.com com a sigla Administrativo-CPS no campo assunto até
o dia 30/05/2016.
Veja outras vagas de Analista Administrativo Junior no Emprega Campinas. São
100% grátis!

ESCRITA FISCAL / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)
ESCRITÓRIO CONTÁBIL está com uma vaga(s) em aberto para VALINHOS / SP.

Responsabilidades: ROTINA COMPLETA NA ÁREA FISCAL PARA EMPRESAS SIMPLES
NACIONAL
Requisitos: CONHECIMENTO EM ESCRITA FISCAL PARA EMPRESAS SIMPLES
NACIONAL
Salário: a combinar
Benefícios: VALE TRANSPORTE E REFEIÇÃO
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de MARIA para o email maria.carmo@veigaepostal.com.br com a sigla EFISCAL no campo assunto até
o dia 30/06/2016.
Veja outras vagas de ESCRITA FISCAL no Emprega Campinas. São 100% grátis!

SUPERVISOR DE RH / ATIBAIA / SP / 1 VAGA(S)
Centro Empresarial de Atibaia está com uma vaga(s) em aberto para ATIBAIA / SP.
Responsabilidades: Todas as rotinas da área.
Requisitos: Conhecimento generalista de RH.
Salário: a combinar
Benefícios: Revelados no momento do contato.
Observações: Formação superior completa, Inglês avançado, Experiência mínima
de cinco anos na área.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Jaqueline para o
e-mail jandrade@bbp.com.br com a sigla SP no campo assunto até o dia
14/11/2016.
Veja outras vagas de Supervisor de RH no Emprega Campinas. São 100% grátis!

Assistente Administrativo (a)
Código da vaga: k2287-20
Ramo da empresa: Engenharia Civil
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 11/02/2016
Previsão de encerramento: 11/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1O5USQ6

ANALISTA DE CUSTOS / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
NVH Talentos Humanos está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Realizar a apuração diária de custo de Buffet, validar equilíbrio
de custo de cardápio dentro da margem com o chefe de cozinha, realizar o
inventario e controle de estoque dos materiais (cozinha, restaurante, eventos, ti,
governança), estudar eliminação de desperdícios de alimentos e bebidas, produtos
de limpeza, quebras, etc, controle de ativos, planejamento e controle anual de
materiais, realizar as cotações/compras de projetos/materiais de inventario
solicitadas pelo gerente geral, apoio ao gerente geral em ações especificas de
projetos.
Requisitos: – Possuir experiência na função no segmento de hotelaria; – Ensino
superior completo em Administração; – Desejável inglês nível intermediário; –
Excel Intermediário; – Disponibilidade para início imediato; – Disponibilidade para
atuar no horário de segunda à sexta-feira das 08h às 18h00; – Residir em
Campinas ou Sumaré.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte, Refeição no Local e Uniforme. Após efetivação pacote
de benefícios: Convênio Médico, Convênio Odonto e Plano de Carreira.
Observações: Encaminhar o currículo com Pretensão Salarial. Vaga temporária com
grandes chances de efetivação.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Tatiane Braga
para o e-mail tatiane.braga@nvh.com.br com a sigla Analista de Custos no campo
assunto até o dia 02/06/2016.
Veja outras vagas de ANALISTA DE CUSTOS no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

Contador (a)
Código da vaga: k1977-4
Ramo da empresa: Escritórios de Contabilidade
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 04/03/2016
Previsão de encerramento: 01/06/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1QzFNZF

Auxiliar Fiscal
Código da vaga: k1977-5
Ramo da empresa: Escritórios de Contabilidade
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 04/03/2016
Previsão de encerramento: 01/06/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Qx77eB

Contador (a) Pleno
Código da vaga: k2905-49
Ramo da empresa: Indústria de Equipamentos de Telecomunicações
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 04/03/2016
Previsão de encerramento: 01/06/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Qx79Dg

Gerente Administrativo Geral
Código da vaga: v1317906
Nível hierárquico: Gerência
Local: Goiânia / GO / BR
Data de expiração: 07 de Maio de 2016
Requisitos da Vaga:
Atua com a gestão da equipe, respondendo pelos recursos humanos,
supervisionando o setor de compras dando assessoria a presidência da empresa,
elaborando relatórios gerenciais e conduzir reuniões de recursos materiais e
financeiros da área providenciando meios para que as atividades sejam
desenvolvidas em conformidade com as normas e procedimentos técnicos.

Está sob as responsabilidades de este Gerente Administrativo comandar setores
como contas a pagar e receber, financeiro, departamento de pessoal, tesouraria e
jurídico se responsabilizando por todas as áreas que envolvem a administração da
empresa para que em seu departamento tudo funcione perfeitamente, pois os
outros setores dependem muito do setor da administração.
Salário:
Checar pretensões.
Benefícios:
Assistência Médica;
Seguro de Vida;
Vale Refeição;
Local de Trabalho: Goiania
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1317906/gerenteadministrativo-geral#sthash.ZGCyOSt5.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Administrativo de Loja
Código da vaga: v1320636
Nível hierárquico: Gerência
Local: Goiânia / GO / BR
Data de expiração: 12 de Maio de 2016
Requisitos da Vaga:
Rotinas de controle administrativo, financeiro e liberação de credito.
Loja do segmento de decoração, acessórios para casa, cama, mesa e banho.
Loja de rua.
Salário:
A negociar
Benefícios:
Assistência Médica;
Vale Refeição;
Local de Trabalho: Goiania.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1320636/gerenteadministrativo-de-loja#sthash.q1I2B2aa.dpuf
www.vagas.com.br

Secretária Administrativa
Código da vaga: v1320638

Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Goiânia / GO / BR
Data de expiração: 12 de Maio de 2016
Requisitos da Vaga:
Rotinas de Recepção e atividades administrativas
Experiência com Seguradoras será um diferencial.
Dominio das ferramentas: Excel, Word e Outlook.
Salário:
R$ 1.200,00
Benefícios:
Vale Refeição;
Vale Transporte;
Local de Trabalho: Goiania
Segunda a Sexta das 09h00min às 18h00min
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1320638/secretariaadministrativa#sthash.Shs3qrUP.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Fiscal
Código da vaga: v1321072
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 13 de Maio de 2016
Descrição:
•
Registrar notas de compras no sistema, verificando antes se há
o arquivo XML.
•
Identificar as notas que apresentarem divergências e
encaminhar ao departamento responsável (ex.: fiscal, comercial e armazéns) para
que sejam tomadas as providências necessárias.
•
Organizar/arquivar as notas Danfes (Documento auxiliar da NF
eletrônica), de acordo com os procedimentos.
•
Atualizar planilhas e controles, garantindo informações precisas,
•
Realizar o fechamento diário, para que os departamentos
financeiro e fiscal recebam informações das notas.
•
Separar as notas por movimento, numerar, identificar e
armazenar em sistema eletrônico.
•
Cumprir as políticas/procedimentos/normas relativos à empresa,
processo de trabalho e aos sistemas de gestão.
Implementados.
•
Zelar pela ordem, guarda e conservação dos materiais,
equipamentos sob sua responsabilidade e do local de trabalho, bem como manter a
organização da documentação referente ao processo de trabalho.

•
Realizar outras atividades correlatas à sua função e aos
procedimentos do seu processo de trabalho.
Requisitos:
- Ensino Médio completo;
- Disponibilidade de horário;
Benefícios:
- Assistência Médica
- Assistência Odontológica
- Seguro de Vida
- Convênio Farmácia
- Vale-transporte
- Vale-refeição
- Desconto em Compras nas Lojas Próprias
- Parceria com Escolas de Idiomas e Universidades
- Parcerias com empresas de entretenimento.
Remuneração:
CLT (salário a combinar)
Horário de Trabalho:
De segunda a sexta, das 08h às 17h48.
Local de Trabalho: Vila Olimpia - São Paulo
**OBS: Vaga também para Pessoas com Deficiência.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1321072/assistentefiscal#sthash.S3Xuxijf.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro Júnior
Código da vaga: v1320737
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Itajaí / SC / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 13 de Maio de 2016
Principais Atividades:
- Participar da análise, controle e processo das contas a pagar;
- Efetuar a conciliação bancária;
- Controlar e verificar o movimento do fluxo de caixa;
- Realizar o controle do adiantamento de fornecedores;
- Contribuir na análise da movimentação e dos saldos dos fornecedores;
- Prestar suporte e esclarecer dúvidas a auditoria interna e externa;
- Conferir e processar o fechamento das contas a pagar;
- Analisar e processar o fechamento financeiro referente a contas a pagar;
- Analisar e emitir relatórios para suporte a decisão do superior imediato.
O que procuramos:

- Ensino Superior Completo em Administração, Contabilidade, Economia ou áreas
afins;
- Experiência na função;
- Excel Intermediário
- Desejável Inglês Intermediário
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1320737/analista-financeirojunior#sthash.Gi78GKmY.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Administrativo Financeiro
Código da vaga: v1295176
Nível hierárquico: Gerência
Local: Salvador / BA / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Maio de 2016
Descrição das Atividades:
- Gerenciar as áreas administrativa e financeira, envolvendo todos os seus
subsistemas, analisando processos e procedimentos, aplicando conceitos e teorias
para implantar ou aperfeiçoar os métodos de trabalho utilizados;
- Administrar todas as operações financeiras, visando manter o controle sobre as
movimentações bancárias, bem como processos de pagamentos e recebimentos;
- Definir as políticas e objetivos específicos de cada área/unidade, garantindo a
execução dos respectivos planos de ações, facilitando e integrando o trabalho das
equipes, visando otimizar os esforços para a consecução dos objetivos da empresa;
- Elaborar e aprimorar permanentemente os planos de trabalho, visando maximizar
a produtividade das equipes e/ou serviços e a redução de custos;
- Planejar a execução das atividades, orientando e controlando a realização, para
garantir o adequado funcionamento e atendimento das demandas;
- Assegurar a elaboração e cumprimento do programa orçamentário, através da
adequada orientação, direção e controle das despesas, das ações corretivas e dos
resultados alcançados com a sua implantação;
- Gerenciar e avaliar a rotina e desempenho da equipe, distribuindo atividades,
definindo prioridades, bem como negociando os prazos de entrega, orientando os
executores na solução de problemas e tomando decisões para assegurar o fluxo
normal dos trabalhos e os resultados previstos;
- Definir e avaliar as metas e indicadores, visando detectar desvios nos processos e
determinar ou propor modificações / melhorias necessárias para o cumprimento das
mesmas;
- Reportar à Diretoria o andamento dos trabalhos e resultados alcançados, através
de relatórios e reuniões, possibilitando uma avaliação geral das políticas e métodos
praticados.
Salário: R$12.000,00 à R$13.000,00
VR + VA + Convênio Médico + Convênio Odontológico;

Previdência Privada;
Participação nos Lucros.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1295176/gerenteadministrativo-financeiro#sthash.JYkTdNxF.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA CONTABIL / PAULINIA / 1 VAGA(S)
METALURGICA está com uma vaga(s) em aberto para PAÚLINIA.
Responsabilidades: GESTOR
Requisitos: PROFISSIONAL C/CIÊNCIAS CONTÁBEIS CONCLUÍDO EXP. GERAL
CLASSIFICAÇÃO/LANÇAMENTOS/CONCILIAÇÃO/INVENTARIO/EMISSÃO D LIVROS
CONTÁBEIS, DIÁRIO, RAZÃO OBRIGAÇÕES ECF, SPED CONTÁBIL, F CONT,
CÁLCULOS E CONF. DE IMPOSTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.
ATENDIMENTO A AUDITORIA INTERNA E EXTERNA
Salário: R$ 2.400,00
Benefícios: VALE TRANSPORTE OU AUXILIO COMBUSTÍVEL REFEIÇÃO LOCAL CESTA
BÁSICA EM DINHEIRO R$. 145,00
Observações: EMPRESA ESTÁ EM PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA
DELPHI - HORÁRIO DE TRABALHO DE SEG, A SEXTA DAS 07h42min Á 17 h.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de EVARISTO para o
e-mail SELECAO.EUMA@UOL.COM.BR com a sigla CONT. no campo assunto até o
dia 08/06/2016.
Veja outras vagas de ANALISTA CONTABIL no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

AUX CONTABIL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
ESCRITORIO CONTABIL está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Lançamentos, conciliações, arquivos.
Requisitos: Rotina contábil geral e arquivo
Salário: a combinar
Benefícios: Convênio médico (após experiência), convênio odontológico, vale
alimentação, vale transporte, seguro de vida.
Observações: Horário das 07h42min às 17h30min segunda a sexta-feira, vaga para
candidatos de Campinas, Valinhos e Vinhedo.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
curriculocontabil2015@gmail.com com a sigla AUX. CONT no campo assunto até o
dia 30/04/2016.
Veja outras vagas de AUX CONTABIL no Emprega Campinas. São 100% grátis!

Gerente de Administração
Código da vaga: k1669-1819
Ramo da empresa: Educação - Ensino Médio
Cidade: Brusque/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Outros
N.º vagas: uma
Data de abertura: 04/04/2016
Previsão de encerramento: 02/12/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1RKsbew

FINANCEIRO / VALINHOS/SP / 1 VAGA(S)
ESCRITÓRIO CONTÁBIL está com uma vaga(s) em aberto para VALINHOS/SP.
Responsabilidades: CONTAS A RECEBER, CONTAS A PAGAR; EMISSÃO DE
BOLETOS; CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM SISTEMA INTEGRADO; ARQUIVOS DE
REMESSA E RETORNO DA COBRANÇA; FLUXO DE CAIXA; NEGOCIAÇÃO COM
INADIMPLENTES; CÁLCULO DE JUROS E CONTROLE DE PLANILHAS DO EXCEL.
Requisitos: CONHECIMENTO NA ÁREA FINANCEIRA.
Salário: a combinar
Benefícios: VALE TRANSPORTE E REFEIÇÃO
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de MARIA para o email maria.carmo@veigaepostal.com.br com a sigla FINAN no campo assunto até o
dia 30/06/2016.
Veja outras vagas de FINANCEIRO no Emprega Campinas. São 100% grátis!

ADMINISTRATIVO / VALINHOS/SP / 1 VAGA(S)
ESCRITÓRIO CONTÁBIL está com uma vaga(s) em aberto para VALINHOS/SP.
Responsabilidades: ROTINA COMPLETA NA INSCRIÇÃO PERANTE AS PREFEITURAS
DA REGIÃO.
Requisitos: CONHECIMENTO EM TODA ROTINA ADMINISTRATIVA PERANTE O
ÓRGÃO MUNICIPAL.
Salário: a combinar
Benefícios: VALE TRANSPORTE E REFEIÇÃO
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de MARIA para o email maria.carmo@veigaepostal.com.br com a sigla ADM no campo assunto até o
dia 30/06/2016.
Veja outras vagas de ADMINISTRATIVO no Emprega Campinas. São 100% grátis!

AUXILIAR ADMINISTRATIVO / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S)
Global Empregos em Parceria com empresa Multinacional contrata: está com uma
vaga(s) em aberto para CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: Atendimento às clientes internos e externos, recebimento,
conferencia, e atividades correlatas à função.
Requisitos: Possuir Pacote Office – OBRIGATÓRIO DOMÍNIO COM Word/Excel!
POSSUIR Superior em Administração de Empresas – cursando ou completo
Salário: a combinar
Benefícios: VT, VR, VA, Assistência Médica.
Observações: Horário de Trabalho: Comercial. Enviar PRETENSÃO SALARIAL NO
CORPO DO EMAIL!
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Luciana para o email anuncio.lucianahyppolito@globalempregos.com.br com a sigla 26399 no
campo assunto até o dia 10/05/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar Administrativo no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

Analista Financeiro Jr - Câmbio
Código da vaga: v1334417
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Americana / SP / BR
Quantidade de vagas: uma

Superior Completo com ênfase em Comércio Exterior.
Domínio Pacote Office.
Já ter trabalhado com SAP.
Experiência com SISCOSERV.
Experiência com contratação de Câmbio, carta fiança e carta de crédito.
Benefícios: Fretado, Vale Transporte, Convênio Médico, Restaurante no local, Vale
Alimentação, PPR.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1334417/analista-financeiro-jrcambio#sthash.GX3bmunl.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro Jr - Câmbio
Código da vaga: v1334417
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Americana / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Superior Completo com ênfase em Comércio Exterior.
Domínio Pacote Office.
Já ter trabalhado com SAP.
Experiência com SISCOSERV.
Experiência com contratação de Câmbio, carta fiança e carta de crédito.
Benefícios: Fretado, Vale Transporte, Convênio Médico, Restaurante no local, Vale
Alimentação, PPR.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1334417/analista-financeiro-jrcambio#sthash.GX3bmunl.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Contabilidade e Finanças
Código da vaga: v1332812
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Brasil
Quantidade de vagas: uma
- Responsável pela elaboração das demonstrações contábeis e respectivas notas
explicativas trimestrais e anuais, garantindo a integridade e confiabilidade das
mesmas.
- Responsável pela apuração, recolhimento e obrigações acessórias de tributos.

- Gestão de Ativos e gestão/controle das operações de pagamento de impostos e
fornecedores em geral e demais atividades.
*Requisitos:
Formação em Ciências Contábeis;
Indispensável vivência gerencial na área, adquirida preferencialmente em empresas
de grande porte.
LOCAL: REGIÃO CENTRO OESTE DO PAIS
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1332812/gerente-decontabilidade-e-financas#sthash.sAVROoCH.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente/Gerente Senhor de Contabilidade e Controladoria
Código da vaga: v1332222
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Requisitos
Superior Completo; Forte experiência em contabilidade, preferencialmente com
uma combinação de contabilidade de contas públicas e corporativas. Experiência
com contabilidade corporativa é necessária; Alto nível de proficiência em todas as
ferramentas MS Office; Proficiência em algum sistema de ERP, como o Peoplesoft;
Experiência em automação e otimização de processos; Conhecimentos sólidos em
contabilidade GAAP; Forte habilidade com gerenciamento e gerenciamento remoto.
Inglês avançado obrigatório.
Espanhol avançado é um diferencial.
Experiência em TI é um diferencial.
Atividades
Liderar o fechamento do mês no Brasil, incluindo a responsabilidade por todos os
procedimentos de fechamento mensal; Coordenar com contadores e assessores
terceiros; Preparar e registrar anotações e acúmulos para o fechamento mensal;
Preparar folha de balanço mensal de reconciliações; Assegurar que reembolsos
tanto para clientes quanto para funcionários sejam processados e pagos
rapidamente; Analisar resultados financeiros mensais para inclusão em relatórios
financeiros consolidados na empresa; Revisar relatórios financeiros legais e
assegurar a aderência com os requisitos regulamentares; Monitorar aderência das
políticas, procedimentos e reporte de status necessárias dentro da empresa; Liderar
iniciativas de melhora de controles e eficiência; Liderar iniciativas de otimização de
desempenho em contabilidade; Responder a pedidos financeiros especiais, e
comunicar potenciais áreas-problema. Conduzir análises e avaliações financeiras
quando solicitado; Apontar e trabalhar sobre dificuldades técnicas na área
financeira, e assegurar conformidade ao GAAP; Interagir com funções locais, como
RH, Legal, Times de Business Operations; Interagir com outros times financeiros,

como Planejamento e Análise Financeira, Shared Services, Impostos, Tesouraria, e
Auditoria Interna.
Contratação: CLT Full
Benefícios: Assistência Médica (Sulamérica) e Assistência Odontologica (Care Plus)
/ VR/ VT ou Fretado/ PLR
Local de Trabalho: CENESP, Jardim São Luís.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1332222/gerente-gerente-sr-decontabilidade-e-controladoria#sthash.v3dT3dK7.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador Fiscal
Código da vaga: v1313515
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Pré - Requisitos:
Graduação Completa em Direito, Ciências Contábeis e/ou áreas afins;
Experiência nos processos Tributário-Fiscais;
Conhecimento da legislação tributária brasileira;
Experiência no gerenciamento de equipes.
Desafios:
Assegurar a correta operação dos processos fiscais a partir das políticas e
procedimentos definidos pela empresa;
Estar constantemente atualizado com relação às questões fiscais / tributárias;
Aprimorar a qualidade dos serviços prestados.
Local de Trabalho:
Rio de Janeiro.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1313515/coordenadorfiscal#sthash.wqWEnU3i.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Financeiro Sênior
Código da vaga: v1332087
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: uma
Atividades:

- Gerência da controladoria, Fluxo de caixa, finanças e contas a receber. (margem,
lucratividade, cashflow, níveis de inventário, etc.);
- Gestão de Budget e KPI´s;
- Reporte multinacional (Americana);
- Implantação de políticas;
- Análise de P&L;
- Implantação de ERP;
- Consolidação de números de várias empresas;
- USGAPP;
- Auditoria SOX;
- Relação com órgãos públicos;
- Relações interbancárias.
Requisitos:
- Graduação em Contabilidade, Economia ou Administração;
- Inglês avançado/fluente;
- Espanhol no mínimo intermediário;
- Ser oriundo do segmento industrial;
- Experiência prévia em gestão de pessoas;
- Já ter atuado como responsável LATAM é um diferencial.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1332087/gerente-financeirosenior#sthash.tqMG70BL.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor Financeiro.
Código da vaga: v1331952
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Empresa de grande porte de automação comercial contrata para Supervisor
Financeiro. Realizará acompanhamento das atividades desenvolvidas pela equipe,
documentos e fluxo de processos fornecendo apoio e recursos para as demais áreas
da empresa. Fará fechamento de balanço Fiscal mensal e anual da empresa,
analisando os resultados operacionais quanto a sua influência nos aspectos
contábeis. Planejamento, gestão e controle de caixa, contas a pagar, crédito,
cobrança e negociação de taxas com bancos. Fará apuração e recolhimento de
impostos diretos e indiretos, obrigações acessórias e livros fiscais das áreas Fiscal e
Contábil. Elaborará relatórios gerenciais e análise de resultados. Participação
juntamente com a gerência nas tomadas de decisões da área.
Formação superior completa em Administração de Empresas, Ciências Contábeis ou
Economia. Desejável nível de Inglês Avançado. Necessário conhecimento em algum
sistema ERP e nível de Excel avançado. Necessário conhecimento em rotinas
administrativas, contábeis, fiscais, contas a pagar e receber e custos.
Temporária com chance de efetivação.

R$ 4.000,00
VT+VR+AM+AO
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1331952/supervisorfinanceiro#sthash.PmUmzVPL.dpuf
www.vagas.com.br

AUX. CONTABIL / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
ESCRITÓRIO CONTABIL está com duas vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Lançamentos contábeis, conciliações e arquivos.
Requisitos: Graduando ou Graduado em Ciências Contábeis e ter experiência em
rotinas contábeis.
Salário: a combinar
Benefícios: CONVENIO MÉDICO (após experiência), CONVENIO ODONTOLÓGICO,
SEGURO DE VIDA, VALE TRANSPORTE, VALE ALIMENTAÇÃO.
Observações: Horário das 07h42min às 17h30min segunda a sexta-feira, vaga para
\ “CANDIDATOS DE CAMPINAS, VALINHOS E VINHEDO\".
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
curriculocontabil2015@gmail.com com a sigla AUX CONTABIL no campo assunto até
o dia 12/05/2016.
Veja outras vagas de AUX. CONTABIL no Emprega Campinas. São 100% grátis!

Financeiro
Código da vaga: k1408-41
Ramo da empresa: Informática - Manutenção e Assistência Técnica
Cidade: Biguaçu/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 11/04/2016
Previsão de encerramento: 11/07/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/25W7sOH

ANALISTA CONTÁBIL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Escritório contábil no centro de Campinas, contrata para trabalhar exclusivamente
com uma cliente do Lucro Real na área contábil e fiscal está com uma vaga(s) em
aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Toda rotina fiscal e contábil de Lucro Real e Presumido. Entre
elas: Elaboração dos relatórios contábeis (DRE, Balancete, Balanço), lançamento de
movimentação financeira e inventário, conciliação contábil, entrega de obrigações
acessórias como Gia, DCTF, DIMOB, Dirf, DIPJ e SPED (Contribuições, Fiscal,
Contábil, FCONT), cálculo de impostos municipais, estaduais e federais, substituição
tributária e diferencial de alíquota.
Requisitos: Necessita experiência na área contábil e fiscal e de preferência com
conhecimento do sistema Contmatic Pheonix
Salário: a combinar
Benefícios: Fixo (a combinar) + VR + VT
Observações: Os interessados, enviar CV com pretensão salarial.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Gilberto para o email gil.ocsl@terra.com.br com a sigla Currículo no campo assunto até o dia
20/05/2016.
Veja outras vagas de Analista Contábil no Emprega Campinas. São 100% grátis!

ANALISTA CONTABIL/FFISCAL / SUMARE / 1 VAGA(S)
Empresa de médio porte está com uma vaga(s) em aberto para Sumaré.
Responsabilidades: Orientar os colaboradores sobre o correto tratamento contábil e
tributário a ser aplicado no registro dos eventos contábeis. Elaborar e revisar
conciliações, para validação dos saldos das contas contábeis, planilhas, mapas de
controle tais como: leasing, empréstimos, financiamentos. Atender auditoria
externa e interna. Apuração e fechamento mensal de impostos indiretos (ICMS e
IPI) e diretos (ISS). Acompanhar e analisar a legislação contábil/fiscal e a sua
aplicação na empresa. Atuar no fechamento de Balanços e DRE.
Requisitos: Domínio na área fiscal e contábil.
Salário: a combinar
Benefícios: Convenio medico, cesta básica, transporte.
Observações: Horário Comercial, vaga efetiva.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Recrutamento
para o e-mail contratarh17@gmail.com com a sigla Fiscal/contábil no campo
assunto até o dia 10/05/2016.
Veja outras vagas de Analista Contabil/ffiscal no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

ANALISTA DEPARTAMENTO DE PESSOAL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Setor automotivo está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Administração de ponto/ horas extras / contratação / demissão
/ fechamento de folha / homologações / Caged / Relatório de absenteísmo e
turnover. Conhecimento no sistema ADP. Conhecimento no sistema ADP e com
todas as rotinas de um departamento de pessoal. Ensino Superior será considerado
um diferencial.
Requisitos: Experiência na área Formação superior Conhecimento no sistema ADP
Salário: a combinar
Benefícios:
Observações: Contratação por sistema CLT PRECISA DE CONHECIMENTO NA ADP
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Reginaldo para o
e-mail capitalhumano@yahoo.com.br com a sigla no campo assunto até o dia
18/05/2016.
Veja outras vagas de Analista departamento de pessoal no Emprega Campinas. São
100% grátis!

Analista Jurídico Trabalhista
Código da vaga: v1337909
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
•Representar a empresa como Preposto em audiências trabalhistas e apoiar o
Advogado da empresa durante as audiências.
•Auxiliar nas rotinas administrativas da empresa, requisitar documentos,
confeccionar procurações e preposições. Alimentar o sistema jurídico, identificar
documentos, informar advogados e prepostos. Prestar pagamentos dos prestadores
de serviços.
•Desejável experiência em escritório de advocacia ou como preposto de empresa
ou rotina de departamento de pessoal. Vivência como preposto em audiências
trabalhistas.
•Ensino Superior completo, preferencialmente em Administração, Recursos
Humanos ou Contabilidade.
*Salário: Compatível
*Benefícios: Assistência Médica / Assistência Odontológica, Tíquete-alimentação,
Tíquete-refeição, Vale-transporte.
Regime de contratação: CLT (Efetivo)
Horário: 9h00 às 18h00
Local: São Paulo: Jardins / Paulista

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1337909/analista-juridicotrabalhista#sthash.or1rG5x9.dpuf
www.vagas.com.br

ADVOGADO CONTENCIOSO (mercado imobiliário)
Código da vaga: v1338265
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Estamos desenvolvendo o processo de seleção para um cliente IMPORTANTE
ESCRITÓRIO JURÍDICO COM FORTE ATUAÇÃO NO MERCADO IMOBILIÁRIO
buscamos profissional acima.
- Sólida experiência na área de CONTENCIOSO com vivência no mercado
IMOBILIÁRIO
- Atuação na Gestão de equipes, elaboração de peças, coordenação de prazos e
operação inerente e esta área para diversos clientes do escritório.
- Graduado em Direito com OAB, desejável especialização na área.
Desejável inglês.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1338265/advogado-contenciosomercado-imobiliario#sthash.DTtM0CXu.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo (Gente & Gestão)
Código da vaga: v1338088
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Pontes Gestal / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Objetivo do Cargo:
Apoia, sob orientação, a elaboração de diversos controles referentes à
administração de pessoal.
Principais atividades:
- Oferece suporte para a administração de pessoal atendendo aos clientes internos;
- Elabora planilhas de escala de folgas dos colaboradores de turno;
- Controla gastos efetivos relatados em folha de pagamento, visando oferecer
informações para decisões e controles de áreas da empresa;

- Apoia outros membros do setor em atividades relacionadas a férias,
afastamentos, lançamento de ponto e outras ocorrências.
Formação:
- Curso Superior Completo ou Cursando Administração, Tecnólogo em Recursos
Humanos/Gestão de Pessoas e/ou áreas afins.
Experiência/Conhecimentos Necessários:
- Conhecimento da CLT
- Experiência anterior em atividades relacionadas às mencionadas acima.
Local de Atuação:
- Pontes Gestal/SP (próximo à Votuporanga)
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1338088/assistenteadministrativo-gente-gestao#sthash.7SjlmTaQ.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1293066
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Barueri / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Profissional responsável por atendimento a chamados relacionados a problemas de
unidade.
Necessário conhecimentos nas tabelas comerciais da área de saúde (TUSS, AMB,
TISS, BRASINDICE.
EXCEL intermediário
Posição CLT benefícios completos de mercado.
Atuação em Barueri - SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1293066/assistenteadministrativo#sthash.jNXrPaeR.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar de Escritório
Código da vaga: v1324164
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma

Requisitos:
- Ensino Médio Completo
- Noções em suporte remoto e configuração de equipamentos eletrônicos.
- Noção intermediário de Pacote Office
- Experiência nas atividades mencionadas abaixo;
Atividades:
- Atuará em toda a rotina administrativa no setor de vendas.
- Emissão de Nf, controle financeiro, crédito e cobrança, processos de admissão,
rescisão e férias.
- Controle de benefícios.
Atendimento à equipe de vendas e a clientes.
Levantamento de dados em Excel e elaboração de apresentações em Power Point
(será realizado teste prático).
Local de trabalho: Ramos
Salário: R$1250,00
Vale Refeição
Vale Transporte
Plano de saúde.
Segunda a sexta de 06h45min as 17h00min.
1:30 de Amoco.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1324164/auxiliar-deescritorio#sthash.BXQ53eMP.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Administrativo Junior
Código da vaga: v1338065
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Experiência na elaboração de documentos contratuais (contratos, aditivos,
rescisões, notificações e outros documentos correlatos), formalização de
documentos com o apoio do jurídico junto à parte contratada; análise de
documentação de fornecedores. Experiência na área de compras e contratações de
bancos será um diferencial.
Atividade a serem desempenhadas: uma. Contratos: Elaboração de documentos
contratuais (contratos, aditivos, rescisões, notificações e outros documentos
correlatos), entender a demanda, e formalizar os documentos com o apoio do
jurídico junto à parte contratada;
Suporte as demais áreas do Grupo referente a contratos; Atendimento de
solicitações via e-mails e telefone para sanar dúvidas quanto a condições
contratuais, ajustes de contratos em sistema e demais solicitações diversas.

Analisar documentação de fornecedores. Enviar resumo para áreas de Suporte.
Montar parecer e formalizar para as áreas demandantes, conforme resultado de
análise das áreas de suporte.
Superior Completo.
Salário: R$2.964,15 + Benefícios
Horário de trabalho: Seg a Sex 09h00 às 18h00
Local de trabalho: Avenida Paulista
Vaga temporária.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1338065/analistaadministrativo-junior#sthash.QuDMB7zJ.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Financeiro
Código da vaga: v1337920
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Requisitos:
- Superior Completo em Ciências Contábeis com CRC ativo;
- Sólida experiência profissional na supervisão de área financeira e contábil;
- Conhecimento de Folha de Pagamento (desejável);
- Inglês Avançado.
Local de Trabalho:
- Centro - Rio de Janeiro
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1337920/gerentefinanceiro#sthash.t8CeYV1V.dpuf
www.vagas.com.br

COORDENADOR ADMINISTRATIVO
Código da vaga: v1338268
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma

Estamos desenvolvendo o processo de seleção para um cliente IMPORTANTE
ESCRITÓRIO JURÍDICO COM FORTE ATUAÇÃO NO MERCADO IMOBILIÁRIO
buscamos profissional acima.
- Sólida experiência na área ADMINISTRATIVA, preferencialmente em escritório
Jurídico ou empresas de serviços.
- Atuação na Organização e Gestão dos processos administrativos do escritório
envolvendo:
- Faturamento
- Administração de Pessoal
- Controle de Centro de Custos por área
- Administração e controle de despesas em geral
- Reporte aos sócios
- Graduado em Administração, Finanças, Direito desejável especialização na área.
Desejável inglês.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1338268/coordenadoradministrativo#sthash.LLLXH4tw.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Planejamento Sênior
Código da vaga: v1338157
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: uma
Área: Planejamento Mesa de Crédito
Atividades:
- Elaborar e analisar relatórios gerenciais;
- Preparar materiais executivos para comitês diversos;
- Desenvolver KPI’s/KRI's e coletar de evidências para planos de ação.
Pré-Requisitos:
- Superior Completo;
- Conhecimento das ferramentas do pacote Office;
- Experiência com manipulação de bases de dados / SAS;
Local de Trabalho: Zona Sul
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1338157/analista-planejamentosenior#sthash.x5gKPUox.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro Junior
Código da vaga: v1338144
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Envolvimento direto na construção e aprovação do planejamento estratégico e
orçamento de Capex;
Conferência e aprovação de Solicitações de Investimento (SI's), Requisições de
Compra, Pedidos de compra, Folha de Serviço, com relação ao orçamento;
Elaboração e consolidação de rolling forecast detalhado por projetos;
Elaborar relatórios e análises da composição mensal do CAPEX, assegurando o
alinhamento dos investimentos ao planejamento estratégico, para envio a clientes
internos e externos;
Fazer controle mensal da conta de Obras em Andamento, analisando e justificando
projeto a projeto;
Executar diversos procedimentos e consultas no sistema SAP (principalmente
módulo PS);
Organização e apresentação no Comitê de Capex, realizado mensalmente;
Suporte às áreas de Operação / Usinas no que for relacionado ao Capex;
Utilizar SAP
Salário R$ 3.500,00 + VT, VR e Seguro de Vida.
Horário de trabalho: Seg a sex das 08h00min as 17 h c/ 1h de intervalo
Tempo previsto de contrato: nove meses
Local de trabalho - Pinheiros
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1338144/analista-financeirojunior#sthash.p1c2Qs74.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Controladoria
Código da vaga: v1338336
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
•Cargo: Analista de Controladoria
•Formação
Administração, Controladoria, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas.
•Pré-Requisitos
Conhecimento avançado em Excel

Inglês avançado
•Atividades
- Elaboração e controle de orçamento (comparativo entre Real x Orçado);
- Elaborar controle de despesas por área, propondo melhorias e possíveis reduções
de custos;
- Elaboração de relatórios gerenciais;
- Fechamento mensal de resultados gerenciais;
- Relatório de vendas por segmento;
- Curva ABC de clientes e fornecedores.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1338336/analista-decontroladoria#sthash.MyBMJF3K.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal Jr.
Código da vaga: v1337937
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Pré-requisitos:
Formação superior completa em Direito e Ciências Contábeis.
Experiência na área tributária em empresas de grande porte.
Conhecimento em tributação das operações do varejo será considerado um
diferencial;
Conhecimento em sistemas operacionais Oracle e Mastersaf será considerado um
diferencial;
Pacote Office.
Competências e Habilidades:
Foco em resultados;
Capacidade analítica e atenção a detalhes;
Raciocínio lógico e proatividade para resolução de problemas;
Senso de urgência e discernimento das prioridades;
Negociação;
Capacidade de trabalhar sob pressão;
Bom relacionamento interpessoal.
Principais Atividades e Responsabilidades:
Apuração de ICMS;
Elaboração de obrigações acessórias da RFB/SEFAZ (SPED, GIA, SEF, DAPI, DIME);
Atendimento a auditoria externa e a Fiscalização;
Acompanhamento das mudanças da legislação tributária, jurisprudências e
posicionamentos;
Elaboração de relatórios e demonstrativos auxiliares.

Local de trabalho: Laranjeiras - RJ
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1337937/analista-fiscaljr#sthash.O2mNt3O0.dpuf
www.vagas.com.br

AUXILIAR ADMINISTRATIVO / HORTOLÂNDIA / 1 VAGA(S)
Empresa do ramo químico. Está com uma vaga(s) em aberto para Hortolândia.
Responsabilidades: Executar serviços de apoio nas áreas de administração, finanças
e logística, visando a um pronto atendimento das necessidades dos clientes
internos e externos. Arquivar documentos variados a fim de garantir o atendimento
à legislação vigente.
Requisitos: Necessário ensino médio completo; Preferencialmente cursando
faculdade.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte; Vale Refeição; Convênio Médico; Convênio
Odontológico; Cesta Básica; Bolsa de Estudos.
Observações: Vaga efetiva. Horário: De segunda a quinta-feira das 08h00 as 18h00
e de sexta-feira das 08h00 as 17h00.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
curriculosrhquimicos@gmail.com com a sigla Auxiliar Adm no campo assunto até o
dia 20/05/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar Administrativo no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

AUXILIAR ADMINISTRATIVO / HORTOLÂNDIA / 1 VAGA(S)
Empresa do ramo químico. Está com uma vaga(s) em aberto para Hortolândia.
Responsabilidades: Executar serviços de apoio nas áreas de administração, finanças
e logística, visando a um pronto atendimento das necessidades dos clientes
internos e externos. Arquivar documentos variados a fim de garantir o atendimento
à legislação vigente.
Requisitos: Necessário ensino médio completo; Preferencialmente cursando
faculdade.

Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte; Vale Refeição; Convênio Médico; Convênio
Odontológico; Cesta Básica; Bolsa de Estudos.
Observações: Vaga efetiva. Horário: De segunda a quinta-feira das 08h00 as 18h00
e de sexta-feira das 08h00 as 17h00.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
curriculosrhquimicos@gmail.com com a sigla Auxiliar Adm no campo assunto até o
dia 20/05/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar Administrativo no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

SECRETARIA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa do Seguimento de Consultoria Empresarial Localizada em Campinas - SP
está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Experiência como secretária executiva, atendendo pessoal e
profissionalmente os sócio-diretores. Controle da agenda e dos compromissos dos
executivos, Suporte Administrativo aos demais colaboradores; Despacho e
conferencia de documentos, organização de arquivos, atendimento e apoio a
clientes internos e externos, Acompanhamento e preparação de reuniões,
realização de atas formais, Boa comunicação. Agendamento de viagens, passagens,
hotel, vistos, e todo conteúdo relacionado Desenvolvimento de relatórios para
apresentação dos resultados.
Requisitos: Responsabilidades: Secretariar os diretores da empresa tanto nos
assuntos empresariais quanto pessoais. A profissional será responsável por dar
suporte à diretoria em todos os procedimentos. Superior Completo, Inglês fluente
(contato direto com os negócios da empresa e pessoais dos Diretores nos Estados
Unidos), Excel avançado, Power Point, Internet, Outlook Cotações e compras de
moedas estrangeiras. Controle de frota – Conferências de licenciamentos, IPVA´s e
Multas. Habilitada - CNH B
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Refeição Vale Transportes
Observações: Horário Segunda à Sexta, das 08h00minh as 17h48minh – Intervalo
de 01h00minh de almoço. Vaga efetiva. Inicio Imediato.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Suellen Bueno
para o e-mail suellen@jcparticipacoes.com com a sigla Secretaria no campo
assunto até o dia 13/05/2016.
Veja outras vagas de Secretaria no Emprega Campinas. São 100% grátis!

SECRETÁRIA EXECUTIVA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
REDE EMPREENDEDORA está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Experiencia em fazer contatos e agendar reuniões com
executivos. Viagens de apresentação da empresa.
Requisitos: Segundo Grau completo, técnico ou faculdade, independência,
proatividade, fácil comunicação, simpatia, e possibilidade de viagens.
Salário: a combinar
Benefícios: Transporte e cesta básica.
Observações: 08h00min HR ÀS 17h00min HR, segunda à sexta feira, com
possibilidade de viagens de duração de 2 a 4 dias.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Marcos para o email marcoslima@guib.com.br com a sigla no campo assunto até o dia 15/05/2016.
Veja outras vagas de Secretária Executiva no Emprega Campinas. São 100% grátis!

ASSISTENTE CUSTOS-CONTÁBIL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Indústria fabricante de embalagens plásticas para transporte ou armazenamento de
produtos. Está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Apuração mensal dos custos industriais de produção | Apuração
do CPV mensal | Conciliações contábeis para apoio nos fechamentos mensais do
resultado | Conferência das movimentações mensais de ICMS e IPI |
Conhecimentos em inventários para participar, controlar a execução, inclusão e
conferência no sistema | Organização e controle da documentação enviada para o
escritório contábil terceirizado | Elaboração de relatórios gerenciais.
Requisitos: Formado ou cursando últimos anos de Contábil, Finanças e/ou
Economia | Experiência mínima de 02 anos com apuração de custos industriais |
Experiência mínima de 01 ano em conciliações contábeis | Conhecimentos fiscais,
principalmente, em ICMS e IPI | Usuário de Excel para montagem de planilhas,
fórmulas, gráficos e tabela dinâmica | Elaboração de relatórios gerenciais.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale refeição e vale transporte.
Observações: Localizada próximo ao Matão na divisa entre Campinas e Sumaré.
Obrigatório experiência mínima de 02 anos em custos industriais e 01 ano em
conciliações contábeis. Informar pretensão salarial.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
candidatos@infinitymobility.com com a sigla ASSISTENTE no campo assunto até o
dia 10/05/2016.
Veja outras vagas de ASSISTENTE CUSTOS-CONTÁBIL no Emprega Campinas. São
100% grátis!

AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Ellos Consultoria Contábil vem se destacando ao longo de seus oito anos de
existência com um trabalho focado em buscar soluções está com uma vaga(s) em
aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Escrituração, controle das Notas Fiscais de entrada e saídas
Levantamento e fornecimento das guias de todos os impostos Manutenção dos
livros fiscais Declarações eletrônicas exigidas.
Requisitos: Conhecimentos Básicos na Área
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de A/C Ariane para o
e-mail fiscal1@elloscontabil.com.br">fiscal1@elloscontabil.com.br com a sigla no
campo assunto até o dia 18/06/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar de Escrita Fiscal no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

Assistente Administrativo (a)
Código da vaga: k376-33
Ramo da empresa: Associação
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 25/04/2016
Previsão de encerramento: 31/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WQMrB8

Auxiliar de Escrituração Fiscal
Código da vaga: k722-84
Ramo da empresa: Hospitais, Maternidades, Consultórios, Clínicas e Prontossocorros.
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 2 a 4 salários mínimos

Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 25/04/2016
Previsão de encerramento: 30/06/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WQMqNw

Recepcionista de Escritório
Código da vaga: k1931-134
Ramo da empresa: Escritórios de Contabilidade
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 25/04/2016
Previsão de encerramento: 20/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WQMqNx

ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANC / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
A C&S foi criada para assessorar empresas em momentos estratégicos, utilizando
economia e finanças como base conceitual. Está com uma vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Controlar contratos, faturamento, contas a receber, emissão de
notas fiscais e boletos, cobrança e negociação com clientes; Controlar materiais,
comprar materiais e contratar serviços, conferir guias, controlar contas a pagar,
programar pagamentos, inclusive de comissões, participações e reembolsos, e
negociar com fornecedores; Efetuar controles de pessoal básicos (controle de
frequência, documentos para admissão e demissão), sendo responsável por
transmitir as informações necessárias às folhas de pagamento e guias para a
contabilidade e recebe.
Requisitos: Conhecimentos Técnicos: Pacote Office (. doc. xls. ppt, e-mail e web)
como usuário, Sistemas de Informação (Bancário e ERP), Contabilidade Básica e
Cálculos Financeiros; Formação: Ensino Superior, preferencialmente em Economia,
Administração ou Contabilidade; Comportamentos: Análise, Comunicação, Redação
e Relacionamento Interpessoal.
Salário: a combinar

Benefícios:
Os interessados deverão cadastrar o currículo no site http://csprojetos.com/carreira
para o código de identificação da vaga ANF4 até o dia 31/05/2016.
Veja outras vagas de Analista Administrativo Financ no Emprega Campinas. São
100% grátis!

Advogado Jr - (Generalista)
Código da vaga: v1341069
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Principais responsabilidades:
- Análise e elaboração de contratos, aditivos, regulamentos, notificações, entre
outros instrumentos jurídicos de naturezas variadas (prestação de serviços,
patrocínios, marketing, RH, TI, comercial, patrimônio, etc);
- Acompanhamento de ações cíveis não relacionadas a Seguros, incluindo algumas
ações de leasing e ações trabalhistas (levantamento de informações junto às áreas
internas, alinhamento da defesa com escritórios, revisão das peças processuais),
bem como elaboração dos respectivos relatórios mensais;
- Elaboração de estudos e pareceres, numa atuação consultiva a todas as áreas da
empresa;
- Respostas a ofícios enviados por prefeituras, tribunais, etc;
- Interação com a área de Compliance em relação às políticas internas da
Companhia.
Requisitos:
Graduação em Direito há no máximo três (três) anos; Pós-graduação concluída ou
cursando;
Inglês avançado.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1341069/advogado-jrgeneralista#sthash.bqw5l7Bw.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Jurídico
Código da vaga: v1341087
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Rio de Janeiro / BR
Quantidade de vagas: uma

Requisitos:
- Ensino superior completo em Direito (não é necessário OAB);
- Conhecimentos em Word e Excel avançados;
- Desejável: Atuação em grandes empresas.
Atividades a desenvolver:
- Controle de agenda de compromissos, prazos processuais, documentos, arquivos,
alimentação de Sistema de Controle Interno;
- Elaborar relatórios e planilhas de controle;
- Apoio à análise de contratos, processos judiciais e administrativos com
identificação dos documentos necessários à defesa;
- Atuar com elaboração de procurações, declarações e demais documentos
pertinentes.
Faixa Salarial: R$1.800,00
Benefícios:
- Vale transporte;
- Ticket refeição;
- Assistência médica;
- Assistência odontológica;
- Seguro de vida em grupo.
See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1341087/assistentejuridico#sthash.V0ouxZaV.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Pleno - Foco em contratos de licenciamento
Código da vaga: v1340706
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
REQUISITOS:
* Experiência desenvolvida na área com foco em contratos de licenciamento;
* Superior completo;
* Inglês avançado;
* Habilidade no Pacote Office.
ATIVIDADES:
* Elaboração, revisão e negociação de contratos de conteúdo audiovisual;
* Interação e envio de informações a ANCINE;
* Resposta à consulta sobre a lei, regulamentação e interpretação dos contratos.
REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS:
Pacote compatível com o mercado.
LOCAL DE TRABALHO: São Paulo-SP.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1340706/advogado-pleno-focoem-contratos-de-licenciamento#sthash.9cvPZu4P.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado (a)
Código da vaga: v1338562
Nível hierárquico: Pleno
Local: Mato Grosso / BR
Quantidade de vagas: uma
Remuneração: A combinar + Benefícios
Requisitos:
Formação Superior em Direito Completa, com inscrição na OAB;
Desejável Inglês Intermediário;
Advogado (a) com perfil generalista, com bons conhecimentos em Direito Civil,
Agrário e Trabalhista;
Atuar na gestão compartilhada do contencioso.
Manutenção de sistema de controle de processo e no fluxo de contratação de
escritórios terceirizados e respectivos pagamentos;
Fornecer informações e relatórios periódicos.
Acompanhar normas regulatórias.
Desejável inglês intermediário;
Avalie a descrição da empresa
Estas informações são confidenciais e não influenciam no processo seletivo – serão
utilizadas para o prêmio VAGAS 10+, e ajudarão a empresa a melhorar a qualidade
de seus anúncios.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1338562/advogadoa#sthash.SU6XlrdZ.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Jurídico
Código da vaga: v1340216
Nível hierárquico: Gerência
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Imprescindível experiência em Incorporação.
- Responsável pelo Jurídico Imobiliário; Contencioso; Societário e Empresarial.
- Responsável pelas contratações e acompanhamento de escritórios terceirizados
para a compra de terrenos;
- Responsável pelas due dilligences; minutas de compra e venda de terreno e
minutas de venda e compra de unidades;
- Responsável pela elaboração dos memoriais de incorporação;
- Responsável pela contratação; acompanhamento e geração de resultado no
Contencioso civil / trabalhista;

- Responsável pela elaboração das linhas de defesa, caso a caso, de forma
estratégica e individual;
- Garantir a posição estratégica do Jurídico, acompanhando prazo e eficiência da
entrega para todas as áreas da empresa;
- Gerenciar os Gastos de Despesas Jurídicas da área;
- Desenvolver e capacitar os subordinados do Jurídico.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1340216/gerentejuridico#sthash.wb2DbNqN.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Jurídico Pleno | Trabalhista
Código da vaga: v1338593
Nível hierárquico: Pleno
Local: Porto Alegre / RS / BR
Quantidade de vagas: uma
ATIVIDADES:
- Acompanhar as Ações Trabalhistas;
- Protocolo, registro sistêmico, envio de processos e documentos para Escritório
externo;
- Solicitação de documentos para enviar ao Escritório;
- Pagamento das custas processuais, registro de audiências;
- Solicitação de preposto;
- Agenda e acompanhamento das perícias em Porto Alegre;
- Acompanhamento dos relatórios e elaboração de apresentações.
BENEFÍCIOS
Assistência médica, Assistência odontológica, Vale-refeição, Vale-transporte.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1338593/analista-juridico-plenotrabalhista#sthash.EgMyLc9q.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1341219
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR

Quantidade de vagas: duas
Emissão e acompanhamento de Pedidos de Compra para pagamento das
concessionárias da Área de Telecom;
Controle de lançamentos contábeis;
Contestação de contas indevidas;
Controle de saldos e vencimentos dos contratos de concessionárias de Telecom;
Controle de gastos do Centro de Custo da área de Telecom
Relatório de custos;
Acompanhamento e levantamento de débitos com as concessionárias de Telecom;
Atendimento a usuários de linhas telefônicas corporativas, quanto ao
recebimento/entrega de linhas telefônicas, devolução de aparelhos defeituosos.
Solicitação/compra de aparelhos junto à operadora
Preenchimento de planilha de cadastro de usuários de telefonia corporativa, com
envio de relatório mensal por e-mail para SP.
Ligações para operadora para resolução de pendências nas linhas
Solicitação de faturas para pagamento junto aos fornecedores em geral...
Cobrança de restituições de valores pagos aos fornecedores
Compra de equipamentos para Stands
Solicitações de propostas de serviço de Ti (telefonia e internet)
Lançamentos em várias planilhas de controle
Elaboração de termos de responsabilidade/devolução para os equipamentos cedidos
pelo setor de tecnologia da Cyrela...
Colhimento de assinaturas para o processo de pagamento de faturas recebidas
Visitas às obras/stands para verificações de pendências e/ou estrutura necessária
para lançamentos
Envio de aparelhos telefônicos para manutenção
Solicitação de linhas telefônicas novas para stands e/ou obras
Cotação de material para compra com os fornecedores
Consulta de posição de pagamento dos fornecedores no sistema SAP
Solicitação de ativo para equipamentos comprados pela empresa
Arquivo dos protocolos de envio de contas para o setor de pagamento...
Solicitação de reparo para as linhas das stands
Solicitação de reparo para os equipamento locados nas e stands
Acompanhamento de montagem e desmontagem dos eventos realizados
Acompanhamento do funcionamento dos eventos de lançamentos da construtora
Salário: 1.400,00 + benefícios
Localidade: Barra da Tijuca - RJ
Escala: Segunda a Sexta - horário comercial.
Barra da Tijuca/ Del Castilho
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1341219/assistenteadministrativo#sthash.N0GW1JuK.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Serviços Administrativos
Código da vaga: v1341218
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Analista de Serviços Administrativos (uma Vaga CLT)
Salário (R$ 3.226,00)
Benefícios: Seguro Saúde, Seguro de Vida, Previdência Privada, Refeição no local,
Reembolso Fretado.
Local de Trabalho: Avenida Tiradentes, 1440, Ponte Pequena- Armenia-Sp.
Horário de trabalho: De segunda a sábado das 08h00min às 17h00min.
Setor de atuação: Secretaria Regional de SP.
Requisitos da vagas:
- Cursando superior em Administração de Empresas ou áreas afins;
- Vivência profissional em rotinas administrativas.
Resumo das atividades a serem desenvolvidas:
Controlar as atividades administrativas e gerais, financeiras, contábeis, fiscal e de
recursos humanos, visando garantir a qualidade dos serviços, bem como a
conservação da infraestrutura física das instalações da Secretaria Regional.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1341218/analista-de-servicosadministrativos#sthash.d4s5ZGnv.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Administrativo
Código da vaga: v1288251
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: duas
Proceder a contabilização de Notas Fiscais para o devido pagamento das
mesmas.
Manter controle sob Caixa de Fundo Fixo de pequeno valor, efetuando o
pagamento de despesas realizadas em viagens; adiantamentos e outros, bem
Como, providenciar o lançamento de todas as despesas em planilha apropriada
para posterior contabilização das mesmas.
Organizar an agenda da Chefia, mediante an obtenção de informações sobre
compromissos assumidos, marcação de reuniões e outros eventos.
Emitir a correspondência da área, composta de cartas, relatórios, atas e
outras, distribuindo-as de acordo com os destinatários e efetuando follow up de
recebimento.

Manter organizado o arquivo de correspondências, classificando-as de
acordo com o projeto, a fim de facilitar eventuais consultas.
Executar outras atividades correlatas.
ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS
O
Recepcionar, conferir e lançar via sistema, os dados dos processos de
transferências de veículos recebidos das lojas.
o
Montar o processo de transferência, separando toda documentação
necessária de acordo com a legislação local das localidades envolvidas nas
transferências.
o
Conferir e preencher os "DUs" com os dados dos veículos a serem
transferidos, com base nas respectivas Notas Fiscais, encaminhando-os
posteriormente para assinaturas, reconhecimento de firmas, conferência final e
cadastros dos mesmos, junto ao Sistema.
o
Manter sob controle as baixas, via sistema, dos valores de multas,
mencionados em propostas recebidas a nível Brasil, bem como recepcionar e
ordenar os boletos de multas recebidos do correio, a fim de encaminhá-los as
respectivas lojas e elaborar os processos de pagamentos das multas emitidas para
o Estado de São Paulo.
o
Manter contatos com as lojas, para o tratamento de assuntos voltados a
tramitação de transferência de veículos.
o
Efetuar o provisionamento de pagamentos de despesas, lançando, via
sistema, Notas Fiscais de diversas origens, para os pagamentos a serem efetuados
pela área Financeira.
o
Atender a revendedores e vendedores prestando informações dos assuntos
de sua área.
o
Apoiar os vendedores na emissão das Notas fiscais de vendas.
o
Apoiar na liberação de veículos, devidamente pagos, preparando o manual
do proprietário, providenciando a documentação de entrega ao cliente, de acordo
com as características dos veículos.
o
Apoiar o cliente no andamento dos serviços que serão prestados pelo
Despachante, efetuando follow up junto aos mesmos.
o
Efetuar, via sistema, o faturamento das notas fiscais dos serviços prestados
pela área.
Benefícios
- Salário compatível com o mercado
- Assistência Médica Unimed Fesp
- Assistência Odontológica
- Seguro de Vida
- Vale Refeição
- Vale Transporte
Local de trabalho: Curitiba PR (Bairros: Alto da XV, São José dos Pinhais e Novo
Mundo).
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1288251/auxiliaradministrativo#sthash.blOSCNKj.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Financeiro
Código da vaga: v1338509
Nível hierárquico: Gerência
Local: Brasil
Quantidade de vagas: uma
Responsável por garantir e efetivar o planejamento econômico financeiro da
unidade, identificando necessidades, analisando e controlando os resultados,
identificando riscos e oportunidades, divulgando reportings a fim de subsidiar
decisões da direção da empresa para maximização dos resultados, assegurando as
operações em conformidade com a legislação societária e fiscal do país, e das
diretrizes da matriz.
Competências requeridas:
- Sólida experiência em controle financeiro industrial;
- Conhecimento em Cálculo de custo de produção
- Conhecimento em Eficiências Industriais
- Conhecimento em Indicadores Industriais
- Experiência em elaboração de planilha de budget de planta
- Análise de Margem de contribuição e Repasse de preços
- Experiência em análise de variações
- Conhecimento em WCM e SAP
- Inglês nível avançado
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1338509/gerentefinanceiro#sthash.oPpFz8V6.dpuf
www.vagas.com.br

COORDENADOR (A) FISCAL
Código da vaga: v1341305
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Coordenar as atividades de execução fiscal, relativas à apuração, recolhimento e
conciliação contábil dos tributos federais, estaduais e municipais, mitigando riscos e
buscando otimização da carga tributária.
Responder pela apuração e recolhimento de todos os tributos federal, estadual,
municipal e suas respectivas obrigações acessórias;
Coordenar o preenchimento e entrega de Declarações, Arquivos Magnéticos, etc.
para Órgãos Públicos, federais, Estaduais e Municipais;
Garantir um fluxo de informações sobre alterações, na legislação, possibilitando
uma atualização constante para todas as pessoas envolvidas com os tributos para
que possam tomar as medidas mais adequadas para as empresas;

Garantir que as empresas do Grupo operem com uma carga tributária otimizada, no
tocante, aos impostos diretos e indiretos (Inclusive encargos trabalhistas e sociais);
Estabelecer controles rígidos de procedimentos legais nas apurações, recolhimentos
e registros fiscais e contábeis, para mitigar riscos, evitando atuações fiscais;
Executar e acompanhar o fluxo de caixa inerente aos impostos;
Atender as diversas auditorias e fiscalizações, nos âmbito federal, estadual e
municipal, a fim de prover de todas as informações necessárias e prestar todos os
esclarecimentos;
Conhecer e aplicar as normas, políticas e procedimentos da Empresa referentes à
sua área de atuação;
Responder pela implantação e utilização dos mecanismos de controle definidos pela
companhia;
Executar outras tarefas correlatas de acordo com orientação e determinação
superior.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1341305/coordenador-afiscal#sthash.4r01ptQe.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Controladoria- Xerém
Código da vaga: v1341333
Nível hierárquico: Pleno
Local: Duque de Caxias / RJ / BR
Atividades
- Acompanhar os custos e despesas da planta; Fechamento do processo financeiro
mensal;
- Analisar os gastos mensais conforme orçamento anual;
- Elaborar análises de relatórios financeiros;
- Suportar e acompanhar os planos de ação definidos.
Requisitos
- Superior completo em controladoria ou finanças.
- Experiência em controladoria ou análises financeiras ou contabilidade.
- Desejável experiência em indústrias.
- Desejável conhecimento no sistema Microsiga.
- Disponibilidade para trabalhar em Xerém, Duque de Caxias.
- Conhecimento intermediário em Excel.
Empresa oferece salário e benefícios.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1341333/analista-decontroladoria-xerem#sthash.Oj6NhBzk.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo *Contas a Pagar*
Código da vaga: v1341184
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Araucária / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Requisitos:
* Candidatos com experiência anterior na área Financeira será considerado um
diferencial;
* Desejável Ensino Superior em andamento em Administração de Empresas ou
correlatas;
*Conhecimento em Pacote Office Intermediário (word e excel);
* Noções básicas de rotinas financeiras e contabilidade;
* Disponibilidade para trabalhar em Araucária das 8h às 18h;
Principais Atividades:
* Auxiliar processos de controle de pagamentos, preparar documentação para
pagamento diário, conferir obrigações acessórias, controlar programação dos
parcelamentos (Finame), efetuar baixa no sistema de controle de pagamentos,
entre outras atividades do setor.
Benefícios:
Alimentação no local vale transporte, assistência médica e odontológica, vale
alimentação, seguro de vida, previdência privada e PPR.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1341184/assistenteadministrativo-contas-a-pagar#sthash.BU9uztFI.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal Sr.
Código da vaga: v1340441
Nível hierárquico: Sênior
Local: Sorocaba / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Principais Atividades:
- Planejamento Tributário;
- Desenvolvimento de processos internos visando minimizar riscos e identificar
oportunidades tributárias;
- Impostos diretos;
- Acompanhamento diário da legislação tributária municipal, estadual e federal,
com foco nos seguintes tributos: PIS/PASEP, COFINS, CSLL e IRPJ;
- Revisão e apuração do cálculo do IRPJ e CSLL;
- Atendimento a auditoria interna e externa;
- Elaboração das declarações: DIPJ, ECF e PER/DCOMP.

- International Tax e Transfer Pricing: Elaboração e revisão dos cálculos do transfer
pricing;
- Análise da aplicação dos tratados internacionais.
Escolaridade:
- Superior Completo em Ciências Contábeis, Administração, Economia ou Direito.
Idioma:
Desejável Inglês fluente.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1340441/analista-fiscalsr#sthash.WowGdalj.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Financeiro
Código da vaga: v1340393
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Atividades:
Atuar com o gerenciamento de toda a rotina do financeiro, envolvendo a tesouraria,
contas a pagar, a receber, crédito e cobrança.
Fazer a interface entre a área e área comercial.
Reporte de resultados para matriz.
Experiência Necessária:
. Necessária experiência com gerenciamento de toda a rotina da área financeira e
contábil.
Ter experiência em gestão de equipe.
Conhecimentos em pacote Office - Excel avançado.
Inglês Avançado.
***Formação: Superior completo na área de Economia, Administração, Finanças,
Ciências Contábeis ou áreas afins.****.
Oferecemos:
. Salário: R$ 7.000,00.
Benefícios: VR + AM + AO + Estacionamento.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1340393/gerentefinanceiro#sthash.m8ITIgap.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE FINANCEIRO
Código da vaga: v1324075

Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
ATRIBUIÇÕES:
- CONTROLE FINANCEIRO: CONTAS A PAGAR, CONTAS A RECEBER, COBRANÇA,
EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS,
- RELATÓRIOS FINANCEIROS.
REQUISITOS:
- CONHECIMENTO EM ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS, ALTERAÇÃO
CONTRATUAL.
- CONHECIMENTO BÁSICO EM ADMISSÃO E DEMISSÃO FUNCIONÁRIOS E OUTROS
ASSUNTOS RELACIONADOS À RH.
- POSSUIR ENSINO SUPERIOR EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS,
- POSSUIR PACOTE OFFICE, EXCEL AVANÇADO.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1324075/assistentefinanceiro#sthash.Jvs8jNth.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Controladoria Pleno
Código da vaga: v1340849
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Atividades:
- Efetuar fechamento contábil da área e explicações das variações x planejado;
- Controlar despesas administrativas;
- Analisar controle de custos, inclusive liderança em comitês gerenciais;
- Estruturar Business Case;
- Suportar áreas do negócio referente a decisões financeiras;
- Controlar provisões e lançamentos contábeis;
Requisitos:
- Curso superior completo em Administração, Economia, Contabilidade e áreas
afins;
- Inglês intermediário;
- Desejável conhecimento no sistema SAP;
- Excel avançado (Tabela dinâmica e fórmulas);
- Access intermediário;
- Necessária experiência em controladoria ou áreas correlatas;
Local: São Paulo/Zona Sul
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1340849/analista-decontroladoria-pleno#sthash.Prx7NsJu.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Financeiro
Código da vaga: v1340888
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma1
Horário de Trabalho: De 08:00h às 17:00h (2ª a 6ªf).
Descrição geral do cargo:
• Realizar execução orçamentária através dos sistemas SIAFI e SIASG.
Pré-Requisitos:
• Formação Acadêmica: Ensino Médio Completo;
• Experiência nos sistemas SIAFI e SIASG;
• Informática: Pacote Office, principalmente Excel.
Benefícios oferecidos: VT, VR ou VA (R$ 26,00 dia), AM (Amil), Café da Manhã,
Programa de Qualidade de Vida.
Por favor, informar remuneração atual e pretendida.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1340888/assistentefinanceiro#sthash.AKswklyP.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SÊNIOR
Empresa de Grande Porte do Ramo de Logística localizada na região de Tamboré /
Barueri contrata:
(Perfil Generalista)
·
Ensino Superior Completo
·
Vivência generalista na área de Rh;
·
Experiência com folha de pagamento, ponto eletrônico, admissão e
demissão,
·
Vivência na área de Desenvolvimento Organizacional: Treinamento e
recrutamento e seleção.
·
Necessário residir próximo: Barueri, Osasco, Carapicuíba etc...
Remuneração A/C – Encaminhar currículo com pretensão salarial
Benefícios: Vale Transporte ou Estacionamento + Vale Refeição e Alimentação +
Assistência Médica e Odontológica.
Interessados encaminhar currículo para o_recrutador@yahoo.com

ANALISTA CONTÁBIL SR.
Formação superior em ciência contábeis – CRC ativo
Necessário vir do segmento industrial
Com experiência em todas as retinas contábeis, envolvendo:
Classificação e lançamentos; contabilização de folha de pagamento;
Controle de ativo imobilizado;
Elaboração de balancete;
Encerramento de balanço;
Custos;
Obrigações acessórias
Acompanhamentos em auditorias
Elaboração de relatórios gerenciais e etc.
Local de Trabalho: (Raposo Tavares/15) ZO
Enviar currículo para: excelência@excelenciasolucoesrh.com.br

AUXILIAR FINANCEIRO / AMERICANA / SP / 1 VAGA(S)
Empresa localizada na cidade está com uma vaga(s) em aberto para AMERICANA /
SP.
Responsabilidades: Auxiliar no Controle de Contas a Pagar Preenchimento de
Planilhas de Excel
Requisitos: Conhecimento em Departamento Financeiro
Salário: R$ 1.175,89
Benefícios: Vale Transporte Vale Refeição Cesta Básica
Observações: Registro Imediato
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Angelo para o email loc_contabil@hotmail.com com a sigla Financeiro no campo assunto até o dia
31/05/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar Financeiro no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AUXILIAR DEP PESSOAL / NOVA ODESSA / SP / 1 VAGA(S)
Escritório de Contabilidade está com uma vaga(s) em aberto para NOVA ODESSA /
SP.
Responsabilidades: Atendimento das informações dos clientes, e execução das
solicitações.

Requisitos: Conhecimento em Fechamento de Folha de Pagto, Férias, Rescisão,
entre outros afazeres do setor.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte Vale Refeição Sodexo
Observações: Registro Imediato
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Angelo para o email loc_contabil@hotmail.com com a sigla Pessoal no campo assunto até o dia
31/05/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar Dep Pessoal no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AUXILIAR FISCAL/CONTÁBIL / NOVA ODESSA / SP / 1 VAGA(S)
Escritório de Contabilidade está com uma vaga(s) em aberto para NOVA ODESSA /
SP.
Responsabilidades: Lançamentos Fiscais com Integração Contábil
Requisitos: Conhecimento no Setor Fiscal e Contábil Conhecimento no Sistema
Folhamatic
Salário: R$ 1.200,00
Benefícios: Vale Transporte Vale Refeição Sodexo
Observações: Registro Imediato
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Angelo para o email loc_contabil@hotmail.com com a sigla Contábil no campo assunto até o dia
31/05/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar Fiscal/Contábil no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ASSISTENTE DE DP - RIO DE JANEIRO
www.facebook.com/bomdevagas
Assistente de DP - Executar serviços de apoio na área de Departamento de Pessoal;
- Atender funcionários que são os clientes internos, fornecendo e recebendo
informações sobre admissão, demissão e serviços; tratar de documentos variados,
cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; preparar relat.
órios e planilhas
Acesse http://bomdevagas25.blogspot.com.br/2016/04/assistente-de-dp-rio-dejaneiro.html

Assistente Fiscal
Código da vaga: k215-221
Ramo da empresa: Revestimentos Cerâmicos
Cidade: Tijucas/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 29/04/2016
Previsão de encerramento: 13/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1N9d0zt

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / AMERICANA / SP / 1 VAGA(S)
FRIGORIFICO está com uma vaga(s) em aberto para AMERICANA / SP.
Responsabilidades: Emissão de notas fiscais eletrônicas de entrada e saída; Apoio
Técnico na implantação de novo sistema de Software Apoio Técnico em
manutenção e aquisição de Hardware.
Requisitos: Assistente administrativo com experiência em faturamento,
conhecimentos gerais na área de TI (Hardware e Software).
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte, cesta básica e refeição (coo participação).
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Vania para o email rh1@frigmg.com.br com a sigla TI no campo assunto até o dia 10/05/2016.
Veja outras vagas de Assistente Administrativo no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ASSISTENTE DE DP / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa de médio Porte está com uma vaga(s) em aberto para VALINHOS / SP.
Responsabilidades: Fechamento de benefícios; processo de admissão; geração de
guias; emissão de extratos de FGTS.
Requisitos: Administração de Benefícios (Alelo); conhecimento em fechamento de
folha de pagamento; encargos; admissão; experiencia na operação do sistema
Protheus será um diferencial.
Salário: R$ 1.400,00

Benefícios: Unimed, Uniodonto, PLR, Vale transporte, vale alimentação e seguro de
vida.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
av_contrata@yahoo.com.br com a sigla Assistente de DP no campo assunto até o
dia 09/05/2016.
Veja outras vagas de Assistente de DP no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa prestadora de serviços de manutenção, limpeza, jardinagem e logística.
está com uma vaga(s) em aberto para VALINHOS / SP.
Responsabilidades: Realizará atividades de rotinas administrativas, recursos
humanos, financeiro e planejamento.
Requisitos: Ensino Médio Completo. Informática. Noções na área administrativa.
Experiência ou formação em Elétrico-Mecânica (Senai/Outros)
Salário: R$ 1.600,00
Benefícios: Assistência Médica / Assistência Odontológica / Convênio Farmácia /
Fretado
Observações: Residir em Valinhos / Campinas / Hortolândia / Sumaré Vaga
disponível para PCD
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Jéssica para o email vagas.manserv2016@gmail.com com a sigla ADM no campo assunto até o dia
20/05/2016.
Veja outras vagas de Assistente Administrativo no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S)
Empresa prestadora de serviços de manutenção, limpeza, jardinagem e logística.
está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: Realizará atividades de rotinas administrativas, recursos
humanos, financeiro e planejamento.
Requisitos: Ensino Médio Completo. Informática. Noções na área administrativa.
Salário: R$ 1.800,00
Benefícios: Assistência Médica / Assistência Odontológica / Convênio Farmácia /
Vale Refeição

Observações: Ter veículo próprio para realizar atendimento em unidades de
trabalho variadas. Disponibilidade para viagens. Residir em Campinas / Sumaré /
Hortolândia
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Jéssica para o email vagas.manserv2016@gmail.com com a sigla ADM I no campo assunto até o
dia 20/05/2016.
Veja outras vagas de Assistente Administrativo no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Assistente de DP. – São João de Meriti/RJ
É necessário:
- Ensino Superior completo ou em curso;
- Experiência mínima de uma ano na função (rotinas de Departamento de Pessoal);
- Informática intermediária;
- Experiência sistema RM Labore.
Atividades: Realiza, sob supervisão direta, atividades relacionadas à área de
Recursos Humanos, envolvendo as rotinas trabalhistas de admissão, controle de
frequência, pagamentos, movimentação, férias, benefícios, desligamentos,
cumprindo normas e procedimentos, visando alinhar os objetivos da empresa com
a legislação vigente.
A empresa oferece: R$ 1.300 + transporte + alimentação no local + plano de
saúde e odontológico + seguro de vida + outros (citados na entrevista)
Carga-horária: De segunda à sexta-feira, das 8:00 às 17:48hs.
Candidatos (as) dentro do perfil devem encaminhar o currículo, indicando no
assunto o título da vaga para recrutametosjm@hotmail.com

ASSISTENTE CONTÁBIL.
PARA TRABALHAR NO CENTRO DE NITERÓI.
Residir em Niterói, São Gonçalo ou próximo/ com fácil acesso ao Centro de Niterói.
Experiência no sistema Alterdata.
Com sólidos conhecimentos em TODA A ROTINA CONTÁBIL: CLASSIFICAÇÃO,
ANÁLISE DE CONTAS, ETC.
Desejável que tenha trabalho em escritório de contabilidade!
PARA TRABALHAR DE 2ªF À 6ªF – Horário Comercial.
SALÁRIO: A/C VALE TRANSPORTE, VALE REFEIÇÃO E ASSISTÊNCIA MÉDICA.

ENVIAR CURRÍCULO, COLADO NO CORPO DO E-MAIL, COM O ATUAL/ ÚLTIMO
SALÁRIO E A PRETENSÃO SALARIAL, PARA:
novorh2011@yahoo.com.br
Mencionar no assunto o cargo de ASSISTENTE CONTÁBIL.

Auxiliar Administrativo (a)
Código da vaga: k179-3
Ramo da empresa: Educação - Ensino Fundamental
Cidade: Pinhais/PR
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 28/04/2016
Previsão de encerramento: 12/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1T8YmnQ

Gestor (a) de Negócios
Código da vaga: k72-16
Ramo da empresa: Imobiliárias - Administração e Empreendimentos
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 28/04/2016
Previsão de encerramento: 30/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1T8Ykwa

Auxiliar de Administração
Código da vaga: k338-66

Ramo da empresa: Informática - Desenvolvimento de Software
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Estágio
N.º vagas: uma
Data de abertura: 28/04/2016
Previsão de encerramento: 13/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1T8YmnZ

Assistente de Departamento De Pessoal
Código da vaga: k371-45
Ramo da empresa: Recursos Humanos
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 28/04/2016
Previsão de encerramento: 15/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1T8Ykwd

Assistente Administrativo (a)
Código da vaga: k371-46
Ramo da empresa: Recursos Humanos
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 28/04/2016
Previsão de encerramento: 13/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1T8YmEn

Telefonista
Código da vaga: k1529-128
Ramo da empresa: Recursos Humanos
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 28/04/2016
Previsão de encerramento: 19/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1T8YmEo

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / CAMPINAS / 7 VAGA(S)
Jovens de 14 aos 20 anos está com sete vaga(s) em aberto para Campinas.
Responsabilidades: Ajudar A da auxílio ao Adm.
Requisitos: Aprendiz ou estágio
Salário: a combinar
Benefícios: VT VALE REFEIÇAO, CESTA BÁSICA E CONVÊNIO.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Kaah Andrade
para o e-mail kaahandrade84@gmail.com com a sigla B-752 no campo assunto até
o dia 10/05/2016.
Veja outras vagas de Assistente Administrativo no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Advogado (a) Pleno - Generalista
Código da vaga: v1343698
Nível hierárquico: Pleno
Local: Mato Grosso do Sul / BR
Quantidade de vagas: uma
Requisitos:
Formação Superior em Direito Completa, com inscrição na OAB;
Pacote Office;
Desejável Inglês intermediário;

Advogado (a) com perfil generalista, com bons conhecimentos em Direito Civil,
Agrário e Trabalhista;
Desejável experiência na gestão de contencioso.
Atividades:
Atuar nas áreas contenciosas (cível, trabalhista, ambiental e tributária) na obtenção
de documentos e informações, assim como na instrução de prepostos e
acompanhamento de testemunhas;
Atuar na gestão compartilhada do contencioso;
Manutenção de sistema de controle de processos e no fluxo de contratação de
escritórios terceirizados e respectivos pagamentos;
Fornecer informações e relatórios periódicos;
Acompanhar normas regulatórias.
Remuneração:
Remuneração: Á Combinar + Benefícios.
>Importante:
Vaga Efetiva - Contratação CLT.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1343698/advogado-a-plenogeneralista#sthash.q2UGOQI0.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA I - PARA ATUAR NA ASSESSORIA JURÍDICA
Código da vaga: v1342078
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / BR
Quantidade de vagas:
NECESSÁRIO:
* Carteira da OAB - ATENÇÃO: É necessário constar no currículo que o candidato
possui a carteira da OAB, os currículos que não tiverem essa informação não serão
aprovados na análise curricular.
*Graduação completa em Direito
*Desejável experiência em contencioso
Principais Atribuições:
*Acompanhamento processual;
*Diligências na Comarca da Capital e nas Comarcas do Interior do Rio Janeiro;
*Elaboração de Relatórios;
*Elaboração de petições;
*Elaboração de contestações;
*Elaboração de recursos;
*Realização de audiências;
*Atuação nas áreas trabalhista, tributária, cível e administrativa.
Salário: R$ R$ 3.053,97

Benefícios oferecidos são: assistência médica e odontológica, seguro de vida em.
grupo, previdência privada, vale transporte e auxílio-refeição ou alimentação.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1342078/analista-i-para-atuarna-assessoria-juridica#sthash.i2pLOK7b.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Júnior
Código da vaga: v1341364
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Barueri / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Experiência Necessária: Experiência na área, com registro ativo de advogado
qualificado no Brasil (OAB).
Conhecimentos do pacote Office (Excel, Word). Bons conhecimentos de áreas
legais: contratos, empresas, ou empresa multinacional. Conhecimentos de Inglês.
Atividades a serem desempenhadas: O profissional será responsável por negociar,
redigir e rever os contratos comerciais de vendas de serviços, licenciamento e
contrato relacionado; Aconselhamento rápido,
proativo, e orientado ao negócio jurídico. Responsabilidade no arquivo de contratos
e documentação societária; Prestar apoio jurídico sobre Licitações Públicas e Apoiar
a Gestão do Legal no controle dos processos trabalhistas e cíveis.
Salário R$ 5.000,00 + VT, VR e Seguro de Vida.
Horário de trabalho: Seg a sex das 9:00 as 18:00 hs c/ 1h de intervalo
Tempo previsto de contrato: Temporário de três á seis meses.
Local de trabalho - Barueri/Tamboré
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1341364/advogadojunior#sthash.jlUO4kYL.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Sênior/Pleno
Código da vaga: v1342745
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Objetivo da área:

Prestar assessoria jurídica ao banco e empresas ligadas, com foco em produtos e
negócios, de forma preventiva e defensiva, atuando para dar segurança e
viabilização das operações comerciais.
Assessoria para a elaboração e implantação de produtos novos e na manutenção e
readequação dos existentes em face das alterações legais e regulamentares;
Análise garantias, de penhor, alienação fiduciária, aval e fiança;
Apoio à Área de Recuperação de Crédito.
Principais Atividades:
- Preparar e instruir a documentação a ser enviada aos escritórios de advocacia
terceirizados para a defesa e interesse do Banco Indusval S.A. nas ações judiciais.
- Providenciar e controlar as Notificações enviadas aos clientes (declarar o
vencimento antecipado, descumprimento de domicilio, cientificar cessionários de
créditos cedidos pelo Banco, colocar em mora clientes para fins de iniciar processos
judiciais).
- Resposta de Ofício Judicial.
- Análise de garantia imobiliária (alienação fiduciária hipoteca dação em
pagamento).
- Conduzir os assuntos tributários do Grupo BI&P, assessorando a Contabilidade e
os escritórios que prestam serviços.
Pré - requisitos:
- Formação completa em Direito com OAB.
Pretensão salarial + Benefícios
Local de Trabalho: Largo do São Bento - Centro - São Paulo
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1342745/advogado-seniorpleno#sthash.7xbZTH9b.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA ADMINISTRATIVO JR
Código da vaga: v1343700
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Mauá / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Competências & Especialidades
Superior Completo ou cursando em Administração de Empresas, Logística, ou áreas
correlatas.
Imprescindível: Inglês Intermediário E Excel Avançado
Desejável: Conhecimentos em sistemas integrados: Microsiga Protheus
Vivência anterior em relacionamento com cliente, rotinas administrativas genéricas.
Facilidade de relacionamento; Iniciativa e proatividade; Hands on.
Responsabilidades
Capacidade para desenvolver análises e controles complexos através de planilha
Excel;

Utilização de relatórios internos para verificação de movimentações;
Faturamento e contato com clientes;
Previsão de faturamento através de dados históricos;
Controle diário, mensal e trimestral de métricas operacionais;
Interface com áreas internas de compras, finanças e faturamento;
Planejamento de reuniões gerenciais e apresentações;
Compras gerais da operação e controle de fornecedores.
Remuneração & Benefícios
R$ 2100,00 por mês
Estacionamento ou vale transporte + restaurante no local + assistência médica +
assistência odontológica + cesta básica + seguro de vida + PLR
Local de Trabalho
Mauá
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1343700/analistaadministrativo-jr#sthash.m1ZtxG1x.dpuf
www.vagas,com.br

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - GOVERNADOR VALADARES
Código da vaga: v1342656
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Governador Valadares / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Atribuições:
- Dar apoio às atividades operacionais do escritório em geral.
Formação:
- Exige-se: Ensino médio completo. Admissível: cursos profissionalizantes nas áreas
de administração, contábil ou de secretariado.
Conhecimentos necessários:
- Língua portuguesa, atendimento ao público, digitação de correspondências,
arquivo de documentos, apoio a logística de eventos e rotinas de recepção em
geral. Informática: Pacote Office.
Oferece: Salário compatível com a função
Etapas do Processo: Análise currículo; provas; avaliação psicológica; dinâmica e
entrevista. As etapas são eliminatórias.
Local de Trabalho: Governador Valadares/MG
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1342656/assistenteadministrativo-governador-valadares#sthash.Hz1eJPKr.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1340420
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Atuar no departamento de gestão de contratos, com análise documental e
andamento em contratos para registro, distratos, sessões, aditamentos.
Experiência em gestão de contratos.
Conhecimentos intermediários em Word e Excel. Ter boa dicção e redação
comercial. Ser dinâmico, organizado, pontual, discreto e habituado a trabalhar sob
pressão.
Salário: RS 1000+ VT + VR + AM + AO
Requisitos: Ensino Médio Completo
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1340420/assistenteadministrativo#sthash.pxebV9Br.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro - Zona Sul (Efetivo)
Código da vaga: v1343697
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Requisitos:
Superior Completo;
Pacote Office - Excel Avançado;
Experiência na área financeira.
Atribuições:
Elaboração de fluxo de caixa de pagamentos e recebimentos;
Montar os fluxo financeiro;
Impressão dos movimentos dos dias anteriores;
Acessar os extratos dos cartões (crédito e débito) a fim de confrontar o movimento
informado pelos caixas;
Confrontar os movimentos dos caixas com os relatórios emitidos pelo sistema;
Lançar todos os valores referentes aos cartões em planilha Excel com apresentação
diária de faturamento com previsão e realizado, envio diário do faturamento
previsto e realizado à diretoria e gerencia;
Apresentação do faturamento semanal com variação percentual diária;
Fechamento do caixa após lançamentos dos movimentos;
Conciliação bancária;

Elaborar DRE;
Local de Trabalho:
São Paulo - Itaim/ Zona Sul
Remuneração e Benefícios:
Remuneração: Á combinar;
Vale Transporte;
Restaurante no local;
Ajuda de Custo;
Assistência Médica.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1343697/analista-financeirozona-sul-efetivo#sthash.t5j3mbLG.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal
Código da vaga: v1340858
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Horário de Trabalho: De 08:00h às 17:00h (2ª a 6ªf).
Descrição geral do cargo:
• Conferir documentos fiscais;
• Efetuar a classificação fiscal e contábil;
• Realizar a análise contábil e documental para os registros contábeis;
• Executar lançamentos contábeis de importação;
• Analisar impostos e tributos.
Pré-Requisitos:
• Formação Acadêmica: Graduação em Ciências Contábeis com CRC Ativo;
• Informática: Pacote Office e Sistema ERP;
• Sólidos conhecimentos da Legislação Fiscal do ISS, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL;
• Experiência comprovada na área fiscal;
• Ter atuado em acompanhamento de Contratos.
Benefícios oferecidos: VT, VR (R$ 26,00 dia), AM, Café da Manhã, Programa de
Qualidade de Vida.
Por favor, informar remuneração atual e pretendida.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1340858/analistafiscal#sthash.Yz6xNBG8.dpuf
www.vagas.com.br

GERENTE DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
Código da vaga: v1341476
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Atribuições:
Terá como desafio responder pelo planejamento, coordenação, direção e controle
das atividades de curto, médio e longo prazo na área financeira e controladoria das
diversas unidades de negócios;
Implementação de melhorias de processos e assessoria, através de relatório
gerenciais e indicadores que traduzam de forma clara, verossímil e consistente
informações a serem utilizadas como suporte às decisões estratégicas
organizacionais.
Responderá ainda pelos processos financeiros de contas a pagar, receber, fluxo de
caixa e tesouraria, investimentos, interface com bancos, controles gerenciais,
custos, budget e forecast, planejamento estratégico.
Análise dos indicadores de desempenho (EBITIDA e Fluxo de Caixa), viabilidade e
demais informações gerenciais para apresentação a diretoria.
Acompanhar, auxiliar nas análises e validar os fechamentos contábeis mensais
(DRE);
Interface direto com a área contábil;
Entre outras.
Requisitos:
Formação Superior completa em Administração, Economia, Ciências Contábeis ou
áreas afins;
Usuário de sistemas de gestão (ERP) e pacote Office. Desejável usuário do sistema
Systems;
Atuação anterior como Gerente nas áreas de Finanças e Controladoria. Desejável
vir do segmento de concessionárias;
Idioma Inglês avançado.
Local de trabalho: Região do ABCD
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1341476/gerente-de-financas-econtroladoria#sthash.Y1c6JCu7.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro Pleno
Código da vaga: v1340947
Nível hierárquico: Pleno
Local: Campinas / SP / BR
OBJETIVO DO CARGO:

Contribuir na gestão financeira da empresa, através das operações de BNDES, da
análise das movimentações financeiras, do relacionamento com instituições
bancárias e do acompanhamento/ controle das apólices de seguro.
ATRIBUIÇÕES:
- Analisar os relatórios das movimentações financeiras da empresa a fim de nortear
a tomada de decisão da área.
- Negociar operações financeiras a fim de contribuir para a gestão dos negócios de
acordo com os padrões de risco e liquidez estabelecidos.
- Elaborar e analisar relatórios financeiros e de controle de exposição cambial.
- Acompanhar e conciliar o fechamento mensal da movimentação
contábil/financeira.
- Preparar e acompanhar as obrigações acessórias e a captação de recursos através
de financiamentos via BNDES.
FORMAÇÃO:
- Superior Completo em Economia ou Ciências Contábeis ou Administração de
Empresas ou Engenharia
CONHECIMENTOS MÍNIMOS:
- Fluxo de caixa
- Operações de câmbio
- Hedge
- Financiamentos bancários
IDIOMAS:
Inglês avançado
BENEFÍCIOS:
Assistência Médica
Assistência Odontológica
50% reembolso medicamentos
Transporte Fretado
Alimentação no local
Cesta básica
Cooperativa de Crédito
Grêmio
Seguro de vida
Previdência Privada
PLR
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1340947/analista-financeiropleno#sthash.PivLTO4q.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Controladoria Pleno
Código da vaga: v1341372

Nível hierárquico: Pleno
Local: Jundiaí / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
RESPONSABILIDADES:
-Apoiar na elaboração e consolidação do orçamento, elaborar projeções de curto,
médio e longo prazo;
-Controlar e analisar os desvios de orçamento por área e processo;
-Desenvolver análises de resultado, gerando relatórios gerenciais para subsidiar o
processo decisório da companhia;
-Monitorar indicadores de desempenho, desenvolvendo planos de melhoria;
-Atuar com a consolidação da informação financeira para o dado real, o budget e o
forecast;
-Manter o controle fiscal e contábil, atuar com a elaboração de relatório de controle
de projeto;
-Realizar o acompanhamento constante dos custos dos departamentos da empresa
e identificação de desvios para contenção;
-Analisar as classificações de gastos, investimento, custo ou despesa;
-Fazer análise das depreciações e amortizações de imobilizado e ativo intangível;
-Prestar atendimento à auditoria e dar auxílio para a conferência de dados de
balanço;
-Apurar o resultado geral (semanal, mensal, trimestral e anual), bem como o
resultado por centro de custo, por cliente;
-Confeccionar relatórios gerenciais e apresentar o resultado para os sócios, rever
procedimentos e criar novas políticas financeiras;
-Aperfeiçoar a utilização do sistema promovendo melhorias no software de gestão
financeira da empresa;
-Elaborar o critério de rateio das despesas administrativas para os centros de
custos;
-Manter os coordenadores de setores atualizados sobre o faturamento, a receita e
os inadimplentes de seus setores;
***Essencial ter conhecimentos na área financeira e contábil, elaboração de
orçamentos, projeções financeiras, matemática financeira, controles internos,
auditorias, ampla experiência em informática principalmente com Excel avançado;
RESIDÊNCIA: Preferencialmente em Itupeva ou Região de Jundiaí
SALÁRIO:
R$ 3000,00 A R$3500,00
BENEFÍCIOS:
Assistência Médica e Odontológica, Refeitório, Transporte, Seguro de Vida,
Convênio Farmácia, Cesta Básica, PLR.
HORÁRIO:
De Segunda a Quinta-Feira das 08:00 às 18:00 horas e as sextas-feiras das 08:00
às 17:00 horas
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1341372/analista-decontroladoria-pleno#sthash.DtX4fmjY.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Planejamento Financeiro
Código da vaga: v1343708
Nível hierárquico: Pleno
Local: Jaboatão dos Guararapes / PE / BR
Perfil:
- Graduação em Administração de Empresas, Economia e áreas afins.
Conhecimentos em:
- Finanças corporativas (projeção e gestão estratégica do fluxo de caixa);
- Valuation e risk management (hedge cambial, etc).
- Excel avançado;
Principais atividades:
- Aplicações financeiras;
- Planejamento e gestão dos resultados das empresas do grupo;
- Construção e implantação de relatórios de indicadores financeiros do grupo.
Benefícios:
- Salário compatível com o mercado;
- Plano de Saúde;
- Plano odontológico;
- Seguro de vida;
- Restaurante na empresa;
- Vale transporte e ônibus da empresa;
- Participação nos Resultados;
- Cesta básica.
Local das vaga: Piedade, Jaboatão dos Guararapes/PE.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1343708/analista-deplanejamento-financeiro#sthash.RNUDrR1p.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Administrativo e Financeiro
Código da vaga: v1343706
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Para atuar em faturamento, contas a pagar e contas a receber e tarefas gerais de
apoio (telefone, digitação, arquivos, controle de estoque, etc.).
Requisitos:
Escolaridade: Segundo grau completo
Experiencia: Em faturamento (emissão de Nota Fiscal eletrônica), contas a pagar e
receber e serviços diversos administrativos e financeiros.
Conhecimentos específicos: Excel, word, internet.

Favor apresentar pretensão salarial.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1343706/auxiliar-administrativoe-financeiro#sthash.MOaanXCu.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal
Código da vaga: v1340879
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Horário de Trabalho: De 08:00h às 17:00h (2ª a 6ªf).
Descrição geral do cargo:
• Emitir NFE;
• Realizar a Nacionalização de Produtos Importados;
• Conferir documentos fiscais;
• Efetuar a apuração dos impostos IPI, ICMS, II, PIS e COFINS;
• Executar a escrituração dos livros fiscais de entrada, saída e produção no SPED
fiscal;
• Realizar a classificação fiscal e contábil;
• Fazer análise contábil e documental para os registros contábeis.
Pré-Requisitos:
• Formação Acadêmica: Graduação em Ciências Contábeis com CRC Ativo;
• Informática: Pacote Office e Sistema ERP;
• Sólidos conhecimentos da Legislação Fiscal do IPI, ICMS, II, PIS, COFINS, IRPJ;
• Obrigações Acessórias relacionadas às operações com mercadorias entradas e
saídas;
• Experiência comprovada na área fiscal;
• Conhecimento de cadastro do NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul).
Benefícios oferecidos: VT, VR (R$ 26,00 dia), AM, Café da Manhã, Programa de
Qualidade de Vida.
Por favor, informar remuneração atual e pretendida.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1340879/analistafiscal#sthash.jUeIe2SN.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro JR
Código da vaga: v1341586
Nível hierárquico: Júnior/Trainee

Local: Diadema / SP / BR
Quantidade de vagas: três
Foco em contas a Receber: Realizar cobranças da carteira de clientes e análise de
crédito, esclarecer dúvidas de clientes, emitir boletos e NF. Responsável por toda
rotina administrativa da área e elaboração de fluxo de caixa, relatórios
mensais/fechamentos. Atuar com grande volume de trabalho. Suporte em
transmissões de arquivos, indicadores de Aging e PECLD (PDD) e cálculos de prazo
médio de recebimento.
Superior completo em Administração, Economia, Contábil, afins.
Excel avançado (Proc V, tabela dinâmica) - testes serão aplicados.
Conhecimento no Datasul.
três vagas.
Remuneração e Benefícios.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1341586/analista-financeirojr#sthash.64BgaZP0.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Contabilidade
Código da vaga: v1342136
Nível hierárquico: Pleno
Local: Ponta Grossa / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Requisitos indispensáveis:
Formação Completa em Ciências Contábeis.
Inglês, excel avançado e SAP.
Experiência de um ano na função.
Desejável:
Pós Graduação em Finanças;
Diferencial:
Registro CRC (Conselho Regional de Contabilidade);
Apuração IR/CS;
Apuração PIS/COFINS;
Apuração ICMS/IPI/ST-ICMS
Retenção de Impostos
Responsabilidades:
Lançamento contábeis;
Reconciliação bancária;
Fechamento contábil periódico;
Análise e fechamento de Imposto de Renda sobre preços de transferência;
Análise e elaboração de obrigações acessórias (ECD).
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1342136/analista-decontabilidade#sthash.Po01Uxtr.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador Financeiro
Código da vaga: v1342073
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
O que a vaga é
- Para quem topa o ambiente "start-up", mas já com porte de gente grande - de
2014 para 2015 quase triplicamos de tamanho, beirando os R$ 50M de
faturamento, e em 2016 planejamos chegar aos R$ 100M.
- Um pouco de "faz-tudo", para aquele que não se intimida com o gerenciamento
de múltiplas tarefas e que não consegue deixar para amanhã o que pode fazer
hoje.
- É um maníaco por organização e qualidade e faz questão de terminar todos os
projetos que inicia sem deixar a peteca cair.
- Adora desenvolver pessoas e constantemente pensa em formas de melhorar a
eficiência do trabalho dos subordinados.
- Para quem tem boa capacidade de relacionamento, sabendo lidar e trabalhar com
pessoas de diferentes times e perfis.
- Para quem é flexível e consegue lidar com picos e vales de volume de trabalho e
situações.
O que a vaga NÃO É
- Vaga para quem não põe mão-na-massa ou que não gosta de desenvolver
funcionários.
- Vaga para quem quer trabalhar em uma empresa com todos os processos prontos
e com todas as respostas prontas.
- Vaga para quem quer ser especialista em um assunto e não quer sair desse
assunto.
Responsabilidades principais
- Responsável por coordenar e manter engajada uma equipe de seis funcionários na
matriz em SP mais três funcionários indiretos na filial no ES
- Acompanhamento e constante revisão dos processos financeiros, fiscais e
contábeis internos com o objetivo de aumentar a eficiência do trabalho executado.
- Gerenciar as áreas de: Contas a Pagar, Contas a Receber, Tesouraria,
Controladoria, parte do Faturamento, Contábil, Fiscal, parte do Jurídico.
- Relacionamento e renegociação de tarifas e contratos com: Adquirentes de cartão
de crédito, provedores da ferramenta de antifraude, gateway de pagamentos,
conciliadores de recebíveis, contabilidade externa, bancos.
- Coordenar o fechamento contábil dos demonstrativos financeiros da empresa e
gerar relatórios gerenciais mensais.
- Projetar o fluxo de caixa da empresa.
- Gerenciar o caixa da empresa, tomando decisões sobre como melhor distribuir os
recursos de caixa da empresa.
Pré-requisitos
- Curso superior em contabilidade, administração, economia, finanças.
- Experiência no departamento financeiro, tendo feito rotações em mais de uma
área.
- Experiência com gestão de pessoas.
- Perfil analítico, confortável com manipulação de dados, métricas e números em
geral.

- Habilidade de comunicação imprescindível - articulado verbalmente, boa
comunicação escrita.
- Muito organizado e detalhista.
- Bons conhecimentos de Excel.
- Comprometimento com prazos e resultados.
- Bom trânsito com os outros departamentos.
- Experiência em empresas de varejo desejável.
- Inglês fluente desejável, mas não imprescindível.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1342073/coordenadorfinanceiro#sthash.ZGX5Ksbn.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA DE PROCESSOS JURÍDICOS
Faixa Salarial: R$1.500,00 a R$2.300,00
Benefícios: Vale Transporte + Vale Refeição (R$20,00/por dia)
Local: Barra da Tijuca
Horário: de seg. à qui. 8:00 h às 18:00 h e sex. 8:00 h às 17:00 h
REQUISITOS:
• Nível Superior em Ciências Contábeis ou Direito
• Informática - Nível Intermediário
• Experiência na função
ATIVIDADES:
O profissional atuará na análise e elaboração de cálculos de risco em processos
trabalhistas com base na inicial, decisões, sentenças, acórdãos e outras decisões;
em processos em fase de execução (análise/conferência dos cálculos apresentados
pelo Autor/Perito/Contadoria a fim de verificar se os mesmos foram apurados de
acordo com o julgado – impugnação de cálculos e atualizações e discriminação de
verbas em acordos – apuração de IRRF e INSS.
Interessados devem enviar currículo no CORPO DO EMAIL para
selecaorj@webestagios.com.br, no campo assunto colocar ANALISTA DE
PROCESSOS.
Obs.: Currículos enviados em arquivo anexo costumam apresentar problema para
abertura. Por favor, enviar no CORPO DO E-MAIL!

ANALISTA ADMINISTRATIVO / VINHEDO / SP / 1 VAGA(S)
Indústria Multinacional está com uma vaga(s) em aberto para VINHEDO / SP.
Responsabilidades: Contato com setor Comercial para elaboração de orçamentos
(proposta de preço ao cliente); Auxiliar na precificação de produtos; Atualizar
cadastro de custos no sistema.
Requisitos: Inglês avançado para uso diário; Excel avançado (tabela dinâmica,
fórmulas); Ensino Superior completo ou cursando em Administração, Matemática
ou áreas afins; Perfil analítico para analisar parâmetros técnicos e comerciais.
Salário: a combinar
Benefícios: Convênio Médico, Odontológico e Refeição no local.
Observações: Residir somente em Vinhedo ou Valinhos ou possuir transporte
próprio.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Samantha para o
e-mail vhvagas@hotmail.com com a sigla Analista Adm no campo assunto até o dia
25/05/2016.
Veja outras vagas de Analista Administrativo no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

DEPARTAMENTO DE PESSOAL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Escritório de Contabilidade está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: – Realizar registros e atualizações em Carteira de Trabalho e
Previdência Social – Agendar homologação nos órgãos responsáveis (Sindicato e
Ministério do Trabalho) – Conferir documentação para homologação – Realizar as
homologações – Fechar folha de pagamento e todas as sub-rotinas necessárias ao
processo – Emitir holerites, FGTS, DARF de IR, GPS e guias de sindicato – Realizar
cálculos de férias - Registro e Demissão de funcionário - Ser responsável por todo
departamento de pessoal Entre outros trabalhos.
Requisitos: Experiencia comprovada em Departamento De Pessoal mínimo um ano
Sistema Domínio Carteira de habilitação B Diferencial ter trabalhado em escritório
de Contabilidade. Colocar Pretensão Salarial
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte em dinheiro Vale Alimentação em dinheiro ou comer na
empresa
Observações: Horário de Trabalho: 08:00 as 17:30, 1 hora de almoço de Segunda
á Sexta. Procuramos profissional com experiencia no DP e não no setor de RH.
Colocar pretensão Salarial
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
contabilvaga20@gmail.com com a sigla Dep Pessoal no campo assunto até o dia
15/05/2016.
Veja outras vagas de Departamento De Pessoal no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ANALISTA FISCAL / SANTA BARBARA DO OESTE / SP / 1 VAGA(S)
Padrhão Recursos Humanos está com uma vaga(s) em aberto para SANTA
BÁRBARA DO OESTE / SP.
Responsabilidades: Irá atuar como analista fiscal em indústria de grande porte.
Requisitos: Possuir experiência na área fiscal, apuração de impostos, entrega de
obrigações acessórias, emissão e lançamento de notas, etc; preferencialmente com
superior na área; residir em Santa Bárbara ou Americana.
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão cadastrar o currículo no site www.padrhao.com.br para o
código de identificação da vaga FISCAL até o dia 09/05/2016.
Veja outras vagas de Analista Fiscal no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Advogado Júnior
Código da vaga: v1343997
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Irá receber citações aos novos termos da lei do consumidor e das reclamações do
PROCON; Definir estratégia de defesa da empresa; Comentar petições judiciais dos
escritórios de advocacia; Monitorar as ações judiciais e reclamações; Controlar
prazos dos processos jurídicos; Inserir informações dos processos judiciais e
reclamações em sistema interno; Contato diário com escritórios de advocacia;
Contato diário com outros departamentos da empresa; Elaborar relatórios internos;
Prestar consultoria jurídica para clientes internos.
Profissional com Superior Completo em Direito (com OAB); Necessário
conhecimento no pacote Office (Excel e PowerPoint em nível Intermediário); Inglês
Intermediário/Avançado. Conhecimento Direito Civil, reclamações e processos
judiciais.
Possui Superior Completo em Direito com OAB; Possui conhecimentos em Pacote
Office - Excel e Power Point Intermediário; Possui Inglês com nível para
conversação, leitura e escrita.
Salário. 5.195,63 - Temporário aproximadamente nove meses
Benefícios. VT, VR, AM, AO Seguro de Vida.
Horário Expediente. Segunda a Sexta das 08h00 as 18h00
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1343997/advogadojunior#sthash.PRreaf0y.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE JURÍDICO PLENO
Código da vaga: v1343899
Nível hierárquico: Pleno
Local: Santana de Parnaíba / SP / BR
Quantidade de vagas: três
VAGA PARA TRABALHAR NA REGIÃO DE SANTANA DO PARNAIBA
Descrição das atividades a serem desempenhadas:
-Elaboração de peças processuais;
-Realizar Diligencias externas,
-Comparecimento em audiência como advogado e preposto;
-Despachar com o Juiz;
-Acompanhar prazos no SISCOB, PJUR e GCPJ;
-Analises de Processos;
-Consultas nos sites do Tribunal e atualizações sistêmicas;
-Interpretação das decisões de 1ª e 2ª instância;
-Gerar Relatórios.
-Orientações aos auxiliares;
Entre outros.
Pré requisitos:
-Superior Completo em Direito;
-OAB Ativa;
-Experiência na área cível, especificamente em busca e apreensão e reintegração
de posse.
Horário de trabalho: De segunda a sexta, das 08h30 às 18h00.
Remuneração e benefícios:
-Salario a combinar
-Vale-refeição: R$ 15,00/ dia
-Vale-transporte
-Assistência Médica
-Convênio Odontológico
-Seguro de Vida da Porto Seguro
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1343899/assistente-juridicopleno#sthash.hPyg4SPX.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Jurídico SR.
Código da vaga: v1343933
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Santana de Parnaíba / SP / BR
Quantidade de vagas: duas

VAGA PARA TRABALHAR NA REGIÃO DE SANTANA DO PARNAIBA
Descrição das atividades a serem desempenhadas:
-Elaboração de peças processuais;
-Realizar Diligencias externas,
-Comparecimento em audiência como advogado e preposto;
-Despachar com o Juiz;
-Acompanhar prazos no SISCOB, PJUR e GCPJ;
-Analises de Processos;
-Consultas nos sites do Tribunal e atualizações sistêmicas;
-Interpretação das decisões de 1ª e 2ª instância;
-Gerar Relatórios.
-Orientações aos auxiliares;
Entre outros.
Pré requisitos:
-Superior Completo em Direito;
-OAB Ativa;
-Experiência na área cível, especificamente em busca e apreensão e reintegração
de posse.
Horário de trabalho: De segunda a sexta, das 08h30 às 18h00.
Remuneração e benefícios:
-Salario a combinar
-Vale-refeição: R$ 15,00/ dia
-Vale-transporte
-Assistência Médica
-Convênio Odontológico
-Seguro de Vida da Porto Seguro.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1343933/auxiliar-juridicosr#sthash.g0IroyKb.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1343893
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Araçatuba / SP / BR
Realizar vendas de produtos e serviços aos clientes de atacado, por meio de visitas
em transportadoras, frotistas, empresas de ônibus, autônomos e outros, buscando
atingir suas metas mensais e a satisfação e fidelização dos clientes.
Principais responsabilidades:
-> Atender telefone e clientes na loja;
-> Conferir, separar, enviar e arquivar os relatórios e documentos;
-> Realizar abertura diária do caixa da filial;

-> Finalizar o processo de venda. Conferir com o cliente os dados cadastrados,
forma de pagamento, serviços executados;
-> Receber, distribuir, preencher e enviar o controle de malote junto aos
documentos;
-> Atender transportadoras, liberando ou recebendo mercadorias de acordo com
conteúdo da nota fiscal.
Desafios:
Atender os cronogramas de acordo com rotinas, normas e leis estabelecidas.
Competências:
-> Comprometimento
-> Negociação
-> Planejamento e Controle
-> Relacionamento Interpessoal
-> Iniciativa
-> Organização
-> Flexibilidade
-> Comunicação
AV JORGE MELLEN REZES, 2604 - JARDIM PLANALTO.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1343893/assistenteadministrativo#sthash.NkO5DQAP.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo - Logística
Código da vaga: v1343922
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Responsável por executar atividades de natureza administrativa, de acordo com
padrões e normas preestabelecidas, em trabalhos que envolvem serviços expedição
de laudos, e transporte administrativo como digitação de protocolos de entrega,
elaboração de planilhas de entrega de laudos, e controles administrativos.
Benefícios: vale-refeição, vale-alimentação, auxílio creche, assistência médica,
assistência odontológica, PLR.
Local de trabalho: próximo ao metrô Paraíso.
Horário de trabalho:
08h às 17h00 (seg à sex)
08h às 13h (sábados)
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1343922/assistenteadministrativo-logistica#sthash.kKLIOFyK.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor de Secretaria - Temporário
Código da vaga: v1343843
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: duas
•
Supervisionar equipe e fazer controle de horas-extras,
almoço e Organizer escalas;
•
Garantir, diariamente, a abertura e fechamento dos centros
dentro dos horários estipulados;
•
Atender às demandas das equipes, esclarecer dúvidas e
orientar papéis e responsabilidades;
•
Promover a comunicação clara entre toda a equipe;
•
Conferir a sala (infraestrutura), equipamentos e material a
serem utilizados;
•
Atualizar relatório de rotina do dia seguinte para o
supervisor seguinte;
•
Informar ao gestor administrativo da unidade toda e
qualquer necessidade de limpeza dos locais de trabalho, bem como efetuar a
programação de limpeza;
•
Atualizar, diariamente, o relatório de ocorrências e
transmitir as informações, sobre o andamento dos serviços a Equipe de Gestão do
projeto;
•
Inserir no sistema de gestão a estatística de atendimento e
enviar para coordenação;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1343843/supervisor-desecretaria-temporario#sthash.CxshzJ0Y.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Financeiro
Código da vaga: v1343769
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Vespasiano / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
FORMAÇÃO:
Formação em Administração, Contabilidade, Economia ou áreas afins.
REQUISITOS:
IMPRESCINDÍVEL POSSUIR INGLÊS AVANÇADO. Profissional recém formado, com
experiência anterior na área financeira, com processos de contas a pagar e receber.
CARACTERÍSTICAS PESSOAIS IMPORTANTES:

• Persistência
• Relacionamento interpessoal e trabalho em equipe
• Trabalho sob pressão
• Dinâmico e enérgico
LOCAL: Vespasian - MG
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1343769/assistentefinanceiro#sthash.kFP9FDZf.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador Contábil
Código da vaga: v1343786
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Pré-requisitos:
- Formação Superior completa em Ciências Contábeis ou áreas afins;
- Conhecimento em legislação contábil - IFRS e CPC´s;
- Experiência em Sped Contábil
Principais Atividades:
- Liderar, Coordenar e desenvolver a equipe contábil.
- Lançamentos, classificações, conciliações de contas e rotinas contábeis em geral;
- Equivalência Patrimonial;
- Elaboração de Balancete, fechamento de balanço e conciliação de contas;
- Elaboração das Demonstrações Financeiras com suas respectivas notas
Explicativas
- Realizar análises das contas do Balanço Patrimonial, explicando as variações;
- Efetuar análises de desempenho através de indicadores econômicos financeiros;
- Análise crítica dos balanços e demonstração de resultados das empresas;
- Acompanhar auditorias externas e internas;
- Elaboração de gestão de entregas de SPED Contábil;
- Responsável pela elaboração das metas para as demonstrações de resultado do
exercício e pelo acompanhamento do realizado x meta;
- Estar atualizado quanto às mudanças na legislação contábil ( inclusive Lei 11.638
);
- Reconciliação Intercompany P&L da companhia;
- Revisão das provisões mensais;
- Reconciliação mensal da posição gerencial e IFRS;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1343786/coordenadorcontabil#sthash.mumozzGO.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE CONTABIL / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Escritório está com duas vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Análise, classificação, escrituração contábil, conciliação das
contas de ativo e passivo, bom relacionamento para trabalho em equipe,
experiência em ECF, ECD.
Requisitos: Análise, classificação, escrituração contábil, conciliação das contas de
ativo e passivo, bom relacionamento para trabalho em equipe, experiência em ECF,
ECD.
Salário: a combinar
Benefícios: VT e VR
Observações: Experiência em Escritório Contábil, Técnico em Contabilidade ou
cursando Faculdade. Não iremos selecionar candidatos sem experiência, favor
mencionar pretensão salarial.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Alessandro para o
e-mailcontabilidade-2014@outlook.com com a sigla no campo assunto até o dia
31/05/2016.
Veja outras vagas de Assistente Contabil no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ANALISTA DE AUDITORIA INTERNA / COSMÓPOLIS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa do segmento Farmacêutico. está com um vaga(s) em aberto para
COSMÓPOLIS / SP.
Responsabilidades: Atuará em conjunto com a gerente da área de auditoria interna,
nas auditorias de documentos e processos de diversas áreas (ex. compras,
faturamento, estoque, despesas, entre outras); Redigir manuais de procedimentos
definidos pela auditoria, participar da implementação de novas normas e
procedimentos, dentre outras.
Requisitos: O candidato deve ter Superior em Ciências Contábeis, excel avançado,
conhecimento em tabelas dinâmicas, PIS, Cofins, atenção aos detalhes, boa
comunicação, bom relacionamento interpessoal. Residir em Campinas, Paulínia e
Cosmópolis.
Salário: a combinar
Benefícios: Alimentação na empresa, VT ou fretado, vale alimentação, convênio
médico e odontológico, plano farmacêutico, PLR e seguro de vida.
Observações: Horário de trabalho: Segunda a Sexta-feira das 08:00 ás 17:00.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
agenciacps@gmail.com com a sigla ANALISTA AUDITORIA no campo assunto até o
dia 25/05/2016.
Veja outras vagas de Analista de Auditoria Interna no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

GERENTE FINANCEIRO / PIRACICABA / SP / 1 VAGA(S)
Atuar junto à área financeira, tendo como foco inicial \"CUSTOS\". está com uma
vaga(s) em aberto para PIRACICABA / SP.
Responsabilidades: Atuar junto à área financeira, tendo como foco inicial
\"CUSTOS\".
Requisitos: Atuar junto à área financeira, tendo como foco inicial \"CUSTOS\".
Análise e desenvolvimento de fornecedores; Sistema Integrado; Fluxo de Caixa;
Acompanhamento e análise de contas a pagar e a receber, e toda rotina pertinente
à área. SUPERIOR COMPLETO OU CURSANDO INGLÊS FLUENTE FEMININO CNH: B
Salário: a combinar
Benefícios:
Observações: CLT
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Veridiana para o
e-mail selecao.piracicaba1@rhpeople.com.br com a sigla Gerente Financeiro no
campo assunto até o dia 20/05/2016.
Veja outras vagas de Gerente Financeiro no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ANALISTA FISCAL PLENO / AMERICANA / SP / 1 VAGA(S)
EXPERT CONSULTORIA está com uma vaga(s) em aberto para AMERICANA / SP.
Responsabilidades: Ensino superior completo. Conhecimentos: experiência na área
fiscal, apuração de impostos indiretos, imprescindível ter conhecimento em SPED.
Desejável conhecimento intermediário em EXCEL e no sistema Mastersaf.
Disponibilidade para viagens. Residir na região.
Requisitos: Ensino superior completo. Conhecimentos: experiência na área fiscal,
apuração de impostos indiretos, imprescindível ter conhecimento em SPED.
Desejável conhecimento intermediário em EXCEL e no sistema Mastersaf.
Disponibilidade para viagens. Residir na região.
Salário: R$ 3.000,00
Benefícios: VALE TRANSPORTE + CONVÊNIO MÉDIO + CONVÊNIO ODONTOLÓGICO
+ PLR
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Elaine para o email sel4. ame@expertconsultoria.com.br com a sigla ANALISTA FISCAL no campo
assunto até o dia 09/05/2016.
Veja outras vagas de Analista Fiscal Pleno no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ADVOGADO / HORTOLÂNDIA / SP / 1 VAGA(S)

Empresa em parceria com a Global empregos está com um vaga(s) em aberto para
HORTOLÂNDIA / SP.
Responsabilidades: Atividades pertinentes à função
Requisitos: Processos na área jurídica, trabalhista e cíveis Irá comparecer em
audiências Possuir veículo próprio.
Salário: R$ 3.000,00
Benefícios: Ajuda de custo, á combinar com a empresa.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Mayara Brito para
o e-mail anuncio.mayarabrito@globalempregos.com.br com a sigla 26862 no
campo assunto até o dia 07/05/2016.
Veja outras vagas de Advogado no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Assistente de Remuneração
A Leo Madeiras, empresa líder em seu segmento, está com vaga aberta para
trabalhar na sua matriz localizada na Lapa/SP:
Requisitos:
Nível superior;
Imprescindível possuir conhecimentos avançados em Excel (irá realizar teste
prático);
Experiencia em indicadores de remuneração, cargos e salários.
Atividades: Prestar suporte ao Analista de Remuneração, realizar lançamentos na
planilha referentes aos processos de gestão de remuneração como méritos,
promoções, transferências e admissões;
- Emitir relatórios de controle e gerenciais, - Atualizar relatórios de indicadores; Conferência de Movimentações Mensais;
A empresa oferece salario compatível com o mercado e benefícios ( VT, VR, VA,
AM, AO).
Os interessados poderão encaminhar currículo citando no titulo: Assistente de
Remuneração, indicar o ultimo salário e pretensão salarial para:
alessandra.ferraz@leomadeiras.com.br

ANALISTA CONTÁBIL / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
IRA SOARES RECURSOS HUMANOS EM PARCERIA COM ESCRITÓRIO CONTÁBIL EM
CAMPINAS está com uma vaga(s) em aberto para campinas.
Responsabilidades: Lucro Real, Lucro Presumido e Simples, Experiencia
comprovada.

Requisitos: Análise contábil, lucro real e lucro presumido.
Salário: a combinar
Benefícios: transporte, refeição e convenio medico. Formação ma área contábil
Observações: enviar currículo no corpo do e-mail com pretensão de salario
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de seleção para o email Consultoria@irasoaresrh.com.br com a sigla CONTABIL no campo assunto até
o dia 12/05/2016.
Veja outras vagas de Analista Contábil no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AUXILIAR DEPARTAMENTO DE PESSOAL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Escritório de Contabilidade está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Executar rotinas de folha de pagamento: admissão, cálculos
rescisórios, férias, 13º Salário, pontamento de cartão de ponto manual, encargos,
benefícios, declarações, emissão de guias etc.
Requisitos: Ter experiência em rotinas de escritório de contabilidade e
conhecimento Sistema Folhamatic
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte, Vale Refeição.
Observações: O CANDIDATO DEVE TER CONHECIMENTO PRÁTICO EM TODA
ROTINA DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL. OS CANDIDATOS QUE NÃO TENHAM OS
REQUISITOS DESCRITOS, FAVOR NÃO ENVIAR CV.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Bruno para o email vagas@loretocontabilidade.com.br com a sigla no campo assunto até o dia
13/05/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar Departamento De Pessoal no Emprega Campinas. É
100% grátis!

COORDENADOR JURIDICO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Consultoria de Soluções Empresariais está com uma vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Validação técnica de produtos
Requisitos: Perfil generalista: Tributário, Trabalhista, Civil, Comercial, Societário,
Ambiental.
Salário: a combinar

Benefícios: Vale Transporte, Vale Refeição, Assistência Odontológica, Assistência
Médica, Seguro de Vida, Bônus Semestrais, Celular, Notebook.
Observações: Disponibilidade para viagens
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Jussara Pereira
para o e-mail jpereira@feeta.com.br com a sigla no campo assunto até o dia
13/05/2016.
Veja outras vagas de Coordenador Jurídico no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Assistente Administrativo / Jurídico - Pavuna
Rede de Drogarias contrata, Assistente Administrativo para trabalhar no setor
Jurídico.
Salário R$1.764,00 + Plano de Saúde, Plano Odontológico, Cesta Básica, Seguro de
Vida, Convenio Farmácia, passagem alimentação no Local.
Requisitos.
Profissional dinâmico e proativo, que fará serviços internos e externos;
Escolaridade.
Ensino Superior em Direito, cursando a partir do 7º período, à noite e
preferencialmente com carteira da OAB.
Interesse nas áreas cível e regulatório;
Execução de tarefas junto aos cartórios dos foros regionais e da capital;
Dar assistência aos Advogados na manutenção de pastas processuais,
acompanhamento processual, Peticionamentos sob orientação e as demais
atividades pertinentes à função.
Candidatos Interessados deverão encaminhar o currículo com o titulo “Assistente
Administrativo”
para o e-mail: felipe.pavao@dpsp.com.br

ASSISTENTE DE FATURAMENTO / VINHEDO / SP / 1 VAGA(S)
Indústria está com uma vaga(s) em aberto para VINHEDO / SP.
Responsabilidades: Experiência em emissão de notas fiscais, emissão de GNRE,
emissão de boletos e conhecimento de transporte, gerar romaneio de transporte.
Emissão de manifesto de carga e averbação de seguro.
Requisitos: Desejável cursando ensino superior. Necessário conhecimento em
sistema Microsiga
Salário: R$ 1.474,00

Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
recrutamento.selecaorh@yahoo.com.br com a sigla faturamento no campo assunto
até o dia 10/05/2016.
Veja outras vagas de Assistente de Faturamento no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Auxiliar de Escritório
Código da vaga: k3422-215
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Porto Seguro/BA
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 02/05/2016
Previsão de encerramento: 01/06/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1pXxKyK

Analista Financeiro (a) Júnior
Código da vaga: k444-1286
Ramo da empresa: Assistência Médica
Cidade: Natal/RN
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 02/05/2016
Previsão de encerramento: 16/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1pXxKyL

Assistente Administrativo (a)
Código da vaga: k4252-2
Ramo da empresa: Comércio de Móveis
Cidade: São José/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 02/05/2016
Previsão de encerramento: 13/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1pXxM9M

ALIMENTAÇÃO

AUXILIAR DE COZINHA/CHAPEIRO / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Franquia de alimentação Griletto localizada na praça de alimentação do Shopping
Parque das Bandeiras em Campinas. está com duas vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades. Conhecimento em chapa, montagem, preparação e higienização
dos pratos e alimentos.
Requisitos:
•
Masculino
•
De 24 a 45 anos;
•
Preferencialmente ter experiência como ajudante de cozinha ou chapeiro em
restaurante ou no ramo alimentício;
•
Regime de contratação: CLT (Efetivo);
• Horário: Das 07:40 as 16:00 horas;
•
Informações adicionais: Disponibilidade para trabalhar aos sábados,
domingos e feriados.
Salário: R$ 1.120,00
Benefícios: Vale transporte, cesta básica, alimentação no local.
Observações: Caso preferir ligue para (19) 3229-4439 ou (19) 99689-8835 e
agende sua entrevista. Inicio imediato
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Rodrigo para o email parquedasbandeiras@griletto.com.br com a sigla aux diur no campo assunto
até o dia 10/12/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar de Cozinha/Chapeiro no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

AUX COZINHA/ CHAPEIRO / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Franquia de alimentação Griletto localizada na praça de alimentação do Shopping
Parque das Bandeiras em Campinas. está com duas vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades. Preferencialmente ter experiência como ajudante de cozinha ou
chapeiro em restaurante ou no ramo alimentício.
Requisitos. Masculino. De 30 a 45 anos. Conhecimento em chapa, montagem,
preparação e higienização dos pratos e alimentos. . Regime de contratação: CLT
(Efetivo). Horário: A combinar. . Informações adicionais: Disponibilidade para
trabalhar aos sábados, domingos e feriados.
Salário: R$ 1.120,00
Benefícios. Vale transporte. Cesta básica. Alimentação no local
Observações: Caso preferir ligue para (19) 98130-2334 ou (19) 3229-4439 e
agende sua entrevista. Inicio imediato
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de alessandra para o
e-mail parquedasbandeiras@griletto.com.br com a sigla aux not no campo assunto
até o dia 10/12/2016.
Veja outras vagas de Aux Cozinha/ Chapeiro no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ATENDENTE DE FAST FOOD / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Franquia de alimentação Griletto localizada na praça de alimentação do Shopping
Parque das Bandeiras em Campinas. está com duas vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades. Atendimento ao cliente, caixa e captação de clientes.
Requisitos. Masculino / Feminino. Acima de 18 anos. Regime de contratação: CLT
(Efetivo). Horário: a combinar. . Informações adicionais: Disponibilidade para
trabalhar aos sábados, domingos e feriados.
Salário: R$ 908,00
Benefícios. Vale transporte. Cesta básica. Alimentação no local
Observações: Caso preferir ligue para (19) 99689-8835 ou 3229-4439 e agende
sua entrevista. inicio imediato
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Rodrigo para o email parquedasbandeiras@griletto.com.br com a sigla atendente no campo assunto
até o dia 10/12/2016.
Veja outras vagas de Atendente de Fast Food no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

PADEIRO/CONFEITEIRO / PAULÍNIA / 2 VAGA(S)
empresa no ramo de supermercado está com duas vaga(s) em aberto para
Paulínia.
Responsabilidades: Produção de padaria e confeitaria
Requisitos: experiência de 2anos morar em Paulínia
Salário: a combinar
Benefícios: convênio médico e odontológico
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Auriane para o email selecao.1977@gmail.com com a sigla padaria no campo assunto até o dia
01/06/2016.
Veja outras vagas de padeiro/confeiteiro no Emprega Campinas. É 100% grátis!

CHEFE DE COZINHA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Grupo LC está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: rotinas pertinentes à área.
Requisitos: Experiência na função. Disponibilidade de horário.
Salário: a combinar
Benefícios: VT + refeição no local + cesta básica.
Observações: Interessados deverão comparecer na Av. Barão de Itapura, 1518 –
10° andar – Sala 1005 – Campinas – em frente ao IAC. **APENAS PARA A
ENTREGA DE CURRÍCULOS**
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Grupo LC para o
e-mail selecao.campinas@lc-grupo.com.br com a sigla Chefe de Cozinha no campo
assunto até o dia 28/06/2016.
Veja outras vagas de chefe de cozinha no Emprega Campinas. É 100% grátis!

SUPERVISOR DE CAFETERIA / CAMPINAS / SP / 3 VAGA(S)
Cafeteria - Confidencial está com três vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Responsável pela condução do atendimento especializado aos
clientes da cafeteria, gestão dos atendentes, assegurando qualidade, agilidade e
profissionalismo.
Requisitos: Necessário conhecimentos de gestão de pessoas e processos de bar,
restaurantes e cafeterias.
Salário: a combinar

Benefícios: pacote - a confirmar na entrevista.
Observações: Necessário disponibilidade de horário para Escala 6x1.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Cynthia para o email cynthia.silva@adecco.com com a sigla Supervisor Cafeteria no campo assunto
até o dia 30/05/2016.
Veja outras vagas de Supervisor de Cafeteria no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

SUB-GERENTE DE FASTFOOD / VALINHOS / SP / 2 VAGA(S)
Empresa do ramo alimentício contrata: está com duas vaga(s) em aberto para
VALINHOS / SP.
Responsabilidades: Atividades a desenvolver: - Ajudar ao gerente na operação da
loja, nos indicadores de Vendas, Controle de Estoque (Inventário), Controle de
custo de alimentos, Manutenção da loja (orçamentos, negociação,
acompanhamento), Auxiliar no gerenciamento de pessoas, Treinamento de
funcionários, atendimento aos clientes.
Requisitos: - Masculino / Feminino; - Residir em Valinhos-SP - Ensino Médio
completo ou superior; - Conhecimento nível intermediário em informática
(manuseio de equipamentos eletrônicos); - Facilidade com cálculos e gestão de
pessoas; - Comunicativo(a), proativo(a), dinâmico(a), que goste de trabalhar com
o público, espírito de liderança, habilidade em treinar pessoas. - Experiência no
Ramo de alimentos de preferencia FastFood.
Salário: a combinar
Benefícios: A empresa oferece: - Salário compatível com o mercado; - Vale
Transporte; - Cesta Básica; - Treinamento; - Uniforme; - Refeição no Local. Horário
de Trabalho: a combinar.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Valdice para o email subger_valinhos@hotmail.com com a sigla Subger no campo assunto até o dia
25/05/2016.
Veja outras vagas de Sub-Gerente de FastFood no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

SUPERVISOR / CAMPINAS - SP / 4 VAGA(S)
Octávio Café, cafeteria renomada na região de São Paulo. está com quatro vaga(s)
em aberto para Campinas - SP.

Responsabilidades: Atendimento, gestão de equipe, delegar atividades, fazer
escalas, verificar folha de ponto, relatórios, abertura e fechamento de caixa,
controle de estoque e desperdício, entre outras atividades.
Requisitos: Conhecimento com gestão de pessoas, escala de folgas, relatórios,
organização e Atendimento.
Salário: R$ 1.580,10
Benefícios: Vale Transporte + Vale Refeição (R$ 440,00 ao mês) + Vale
Alimentação (R$ 86,72 ao mês) + Assistência Médica + Seguro de Vida.
Observações: Vaga Efetiva Escala 6x1 Horário: Manhã ou Tarde.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Andréia Santos
para o e-mail andreia.santos@adecco.com com a sigla no campo assunto até o dia
20/05/2016.
Veja outras vagas de Supervisor no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Gerente de Varejo/Regional (Alimentos)
Código da vaga: v1340172
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: dezenove
Multinacional varejista (alimentício), com atuação de quatro países e em expansão
no Brasil, contrata Gerente de Varejo (Loja/Regional).
Irá gerenciar as atividades da sua área operacional, avaliando seus procedimentos
administrativos e operacionais, visando cumprir as políticas, prazos e metas
estabelecidas. Buscar a satisfação do cliente através da prestação de serviço de
qualidade, visando sua fidelização; Supervisionar e orientar as atividades de
administração de venda do setor de sua responsabilidade, tais como: analisar o
volume de faturamento das lojas, preços e descontos dos produtos
comercializados; Garantir a organização e a padronização do layout das lojas,
visando cumprir as normas internas; Transmitir as metas e procedimentos definidos
pela empresa para as lojas, visando garantir o cumprimento das normas; Controlar
todo o fluxo de numerário das lojas, visando administrar a entrada e a saída de
valores dos caixas; Elaborar relatórios gerenciais, projeções e quadros
comparativos para subsidiar a gerência na tomada de decisão e assegurar a venda
dos produtos em condições que atendam os resultados previstos; Disseminar
informações a equipe, garantindo o fluxo adequado da comunicação e esclarecendo
dúvidas; Visitar as lojas semanalmente para identificar as necessidades dos
funcionários e clientes, problemas técnicos, a fim de propor melhorias e soluções
nos problemas; Realizar análise gerencial das lojas em relação a perdas, metas,
produtos, resultado e entre outros, visando orientar o Gerente de Loja a propor
ações corretivas, conforme políticas e estratégias da empresa; Identificar
necessidades de treinamento junto à equipe de sua Regional, visando solicitar

capacitação ao departamento de Treinamento e Desenvolvimento Organizacional;
Administrar a equipe de trabalho, selecionando, orientando, treinando,
acompanhando a atuação, avaliando o desempenho, divulgando e fazendo cumprir
os procedimentos/normas relativos à empresa, processo de trabalho e aos sistemas
de gestão implementados, bem como interagindo com outros assuntos envolvendo
a gestão de pessoal; Realizar outras atividades correlatas à sua função e aos
procedimentos do seu processo de trabalho.
Necessário possuir o Ensino Médio completo (Superior será um diferencial);
Conhecimento em Pacote Office (básico); Noções de gestão de processos e
projetos; Conhecimento em técnicas em venda; Domínio em técnicas de
negociação; Experiência com gerenciamento de lojas e equipes, voltados ao varejo;
Necessário ter veículo próprio.
Salário: a combinar
Benefícios: Assistência Médica / Medicina em grupo, Tíquete Refeição, Assistência
Odontológica, Seguro de Vida em Grupo.
Regime de contratação: CLT (Efetivo)
Horário: Das 08:00 às 17:48 horas (2ª - Sábado)
Informações adicionais: Vagas para: São Paulo (Região Sul, Norte, Leste, Oeste,
Centro); Grande São Paulo (Guarulhos, ABC); Baixada Santista; Interior
(Campinas, Vale do Paraíba, Ribeirão Preto).
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1340172/gerente-de-varejoregional-alimentos#sthash.ZUZba2lh.dpuf
www.vagas.com.br

Auditor de Segurança de Alimentos – Porto Alegre
Código da vaga: v1339268
Nível hierárquico: Pleno
Local: Porto Alegre / RS / BR
Quantidade de vagas: uma
Principais Atividades:
Realizar auditorias em clientes;
Ministrar treinamentos em clientes, oferecendo melhorias no processo;
Aplicar ckeck list nos clientes dentro da política de boas práticas de fabricação;
Elaborar relatórios gerencias.
Pré-requisitos:
Superior Completo em Engenharia de Alimentos, Nutrição, Veterinário ou similar;
Disponibilidade para viagens;
Domínio no pacote Office e internet.
Competências Técnicas:
Experiências em auditorias de boas práticas de fabricação e controle de qualidade;
Competências Comportamentais:
Organização;

Proativo;
Dinâmico;
Comunicação.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1339268/auditor-de-segurancade-alimentos-porto-alegre#sthash.zzFRTSD9.dpuf
www.vagas.com.br

Nutricionista
Código da vaga: v1332390
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Guarulhos / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Planejar, coordenar e supervisionar serviços em cozinha industrial. Controlar a
estocagem, preparação, conservação e distribuição dos alimentos.
Analisar custo alimentar e supervisionar equipe para melhor atender os clientes.
Entre outras atividades pertinentes ao cargo.
Ensino superior completo em Nutrição com CRN ativo.
Experiência anterior com administração de restaurante.
Conhecimento em sistema Teknisa.
- See more at:
https://www.vagas.com.br/vagas/v1332390/nutricionista#sthash.D7b8cY18.dpuf
www.vagas.com.br

Chefe de Cozinha
Código da vaga: v1339086
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: duas
Necessário experiência como chefe de cozinha; Experiência com liderança de
equipe; Montar cardápios; Experiência com volume de alimentos.
Remuneração a combinar.
Local de trabalho: Barra da Tijuca e Botafogo.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1339086/chefe-decozinha#sthash.Gt0kkNc1.dpuf
www.vagas.com.br

Atendente - Aeroporto Viracopos - Campinas
Código da vaga: v1338609
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: trinta
Cargo: Atendente
Local: Campinas - Aeroporto Viracopos
Atividades: Preparar as bebidas servidas no padrão de qualidade pré estabelecido
(verificando data de torra do café, extração do expresso, validade dos produtos,
padronização de quantidades utilizadas).
Finalizar e preparar os alimentos servidos na loja de acordo com o padrão de
qualidade pré estabelecido (embalagem e produção).
Abastecimento/ reposição de embalagens e insumos (estoque, e estações de
trabalho).
Requisição de insumos/embalagens/produtos de limpeza para o estoque central e
Check de recebimento.
Manter local de trabalho organizado e com higiene adequada.
Garantir o cumprimento integral das boas práticas de segurança alimentar.
Remuneração: R$ 1.150,00
Benefícios: VT + VR (R$440,00 em cartão) + Assistência Médica (Marítima em SP;
Unimed em Campinas) + Seguro de Vida + Vale Alimentação (R$86,72 em cartão).
Oportunidade efetiva!
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1338609/atendente-aeroportoviracopos-campinas#sthash. KNk3eMqr.dpuf
www.vagas.com.br

Padeiro - Rio de Janeiro
Descrição Detalhada
Segmento: varejista (panificação)
Região / Bairro: Zona Sul
Requisitos:
Com experiência na função, mínimo de uma ano.
Preferência por profissionais da zona sul, ou que residam próximo ao metrô.
Escala: 06x01
Horário / Período:
A definir
Trabalha aos sábados
Trabalha aos domingos
A empresa oferece:

Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte, Alimentação no Local.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Cozinheiro - Rio de Janeiro
Descrição Detalhada
Requisitos:
Com experiência na função, mínimo de um ano.
Preferencia por profissionais da zona sul, ou que residam próximo ao metrô.
Escala: 06x01
Horário / Período:
A definir
Trabalha aos sábados
Trabalha aos domingos
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte, Alimentação no Local.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Cozinheira - Campinas
Descrição Detalhada
Requisitos:
Experiência na função.
Escala: 05x01
Horário / Período:
Das 08:00 horas às 16:00 horas
Trabalha aos sábados
Trabalha aos domingos
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Alimentação, Vale Transporte, Alimentação no Local, Bonificação.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.

Cozinheira / Assistente de Cozinha - Jundiaí
Descrição Detalhada
Segmento: alimentação
Requisitos:
Experiência na função.
Escala: 06x01
Horário / Período:
Das 13:40 horas às 22:00 horas
Trabalha aos sábados
Trabalha aos domingos
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$2000,00
Benefícios: Vale Transporte, Alimentação no Local, Cesta Básica, Seguro de Vida.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Padeiro - São José dos Campos
Descrição Detalhada
Salário:
R$ 1.278,00
Requisitos:
Ter a partir de 18 anos de idade; Sexo: indiferente; Ter disponibilidade de horário;
Desejável experiência na função; Residir em São José dos Campos (currículos de
outras cidades serão desconsiderados).
Descrição:
Não Informada
Benefícios:
Assistência médica e odontológica, vale-transporte, refeição na empresa, cartão
alimentação, assistência funeral, seguro de vida, entre outros.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

PIZZAIOLO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Grupo LC está com um vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: rotinas pertinentes à função.

Requisitos: Experiência na função. Horário de trabalho: Escala 6x1 – 16:00 as
00:20
Salário: R$ 2.300,00
Benefícios: VT + refeição no local + cesta básica.
Observações: Interessados deverão comparecer na Av. Barão de Itapura, 1518 –
10° andar – Sala 1005 – Campinas – em frente ao IAC. **APENAS PARA A
ENTREGA DE CURRÍCULO**
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Grupo LC para o
e-mail selecao.campinas@lc-grupo.com.br com a sigla Pizzaiolo no campo assunto
até o dia 25/08/2016.
Veja outras vagas de Pizzaiolo no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AUXILIAR COZINHA / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Althea Soluções em RH seleciona profissionais para o ramo gastronômico de
Campinas. está com dois vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Habilidades com manuseio de equipamentos de cozinha,
conhecimento com produtos e suas diversas manipulações;
Requisitos: Experiência mínima de cinco anos com cozinha, rotinas básicas de
preparo e suporte às áreas da cozinha. Formação na área será diferencial.
Salário: a combinar
Benefícios: Todos os da categoria
Observações: Necessário disponibilidade de horário, desejável que possua condução
própria. Ambos os sexos. Residir em Campinas Maiores de 23 anos.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Renata para o email altheasolucoes@gmail.com com a sigla AUX COZ no campo assunto até o dia
20/05/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar cozinha no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AUXILIAR DE COZINHA – Niterói/RJ
Atribuições:
Limpar e higienizar os FLV (frutas, legumes e verduras) que serão utilizados no
cardápio do dia seguinte;
Descascar, cortar e pré-preparar todos os FLV para o preparo do cardápio do dia
seguinte;
Preparar e proporcionar as sobremesas de acordo com cardápio pré-definido;

Preparar o refresco de acordo com o cardápio do dia;
Organizar o balcão de distribuição do refeitório antes, durante e depois das
refeições, realizando a sua limpeza e higienização, dispondo os alimentos nas
cubas, de acordo com orientação da Nutricionista;
Servir o colaborador com as quantidades de guarnição e porção proteica
padronizadas e pré-estabelecidas pela nutricionista responsável;
Realizar a reposição de materiais descartáveis, louças, utensílios e outros materiais
no refeitório sempre que necessário;
Informar a cozinha da necessidade de reposição das cubas de alimentos e realizá-la
sempre que necessário;
Organizar os materiais e utensílios após o uso e lavagem dos mesmos;
Recolher os materiais e os utensílios (bandejas, pratos, talheres e panelas)
utilizados, encaminhá-los para que sejam lavados na área de higienização, e
realizar a lavagem e higienização da área em uso, objetivando a manutenção da
organização e limpeza do local de trabalho;
Zelar pelo bom funcionamento e integridade dos equipamentos, móveis, materiais e
utensílios de uso na cozinha;
Promover a segurança dos alimentos através da aplicação das Boas Práticas,
atentando-se às padronizações, temperaturas de exposição, métodos de
armazenamento, organização, higiene pessoal e do ambiente, assepsia de mãos.
Receber e passar o plantão segundo a rotina (dentro do horário e uniformizado),
realizando assepsia das mãos de acordo com treinamento e instrução de trabalho
afixado junto a pia exclusiva para lavagem das mãos para o início de suas
atividades, e a cada troca de atividade;
Executar atividades correlatas a critério do superior.
Formação/Experiência Requerida:
-Ensino médio completo;
-Sólida vivência em cozinha;
-Ter atuado em hospital será um diferencial.
Carga Horária:
Plantão: 12x36 das 07h ás 19h
Benefícios:
Plano de saúde;
Plano odontológico;
Vale transporte;
Vale alimentação;
Refeição no local;
Desconto em farmácia.
Salário: R$1.000,00
Candidatos dentro de o perfil enviar currículo NO CORPO DO E-MAIL para
curriculorhniteroi@gmail.com mencionando no assunto AUXILIAR DE COZINHA.

NUTRICIONISTA
Pré-requisitos:
Ensino Superior completo em Nutrição;
Possuir prática em hotelaria ou restaurantes.
SALÁRIO: R$ 3.000,00 + Vale transporte + alimentação no local + plano de saúde
Horário de trabalho: a combinar.
Local de trabalho: Zona Sul e zona oeste / Rio de Janeiro
Enviar currículo para: hotelseleciona@yahoo.com.br
Currículos em anexo NÃO serão analisado

AJUDANTE DE COZINHA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
NOUMI PLAZA HOTEL está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: CONFORME ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Requisitos: COM EXPERIÊNCIA E REFERÊNCIAS.
Salário: a combinar
Benefícios: CESTA BASICA- VALE TRANSPORTE - REFEIÇÃO NO LOCAL
Observações: HORARIO DAS 06:00 AS 14:30
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de ALESSANDRA para
o e-mail gerenciageral@noumi.com.br com a sigla AJUCOZINHA no campo assunto
até o dia 10/05/2016.
Veja outras vagas de AJUDANTE DE COZINHA no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

AUX. COZINHA/CHAPEIRO / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Franquia de alimentação Griletto localizada na praça de alimentação do Shopping
Parque das Bandeiras em Campinas. está com duas vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades. Conhecimento em chapa, montagem, preparação e higienização
dos pratos e alimentos.
Requisitos. Masculino / Feminino. De 18 a 45 anos. Preferencialmente ter
experiência como ajudante de cozinha ou chapeiro em restaurante ou no ramo
alimentício. . Regime de contratação: CLT (Efetivo). Horário: Das 14:30 as 22:50

horas. . Informações adicionais: Disponibilidade para trabalhar aos sábados,
domingos e feriados.
Salário: R$ 1.120,00
Benefícios. Vale transporte. Cesta básica. Alimentação no local.
Observações: Caso preferir ligue para (19) 98130-2334 ou 3229-4439. Inicio
imediato.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Alessandra para o
e-mail parquedasbandeiras@griletto.com.br com a sigla aux not no campo assunto
até o dia 10/12/2016.
Veja outras vagas de Aux. Cozinha/Chapeiro no Emprega Campinas. É 100% grátis!

CHEFE DE PARTIDA - RJ
Atividades:
Coordenar a rotina da cozinha junto com o Subchefe e com o Chefe Executivo.
Experiência como Cozinheiro sênior ou similar.
Controlar estoque;
Controlar limpeza, organização e qualidade dos produtos;
Salário: R$ 3.500,00 + VT + Plano de Saúde + Alimentação no local.
Horário a combinar com uma folga semanal.
Local de trabalho: a combinar (barra ou Niterói)
Pré-requisitos:
Experiência na função;
Conhecimento teórico e prático.
CURRÍCULOS PARA: hotelseleciona@yahoo.com.br

ENCARREGADO DE FRIGORÍFICO / PORTO FELIZ / SP / 1 VAGA(S)
EMPRESA DE PEQUENO PORTE NO RAMO DE ABATE está com uma vaga(s) em
aberto para PORTO FELIZ / SP.
Responsabilidades: Realizar o abate de pescados, manter organização loca, etc.
Requisitos: Experiência na função, Ensino Médio Completo, experiência em abate
de pescados, jacarés será um diferencial. Residir na região de Porto Feliz/SP.
Salário: a combinar
Benefícios: VT/CB
Observações: Encaminhar com o currículo a pretensão salarial.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Fernanda para o
e-mail recrutamento@klinderrh.com.br com a sigla EFRI no campo assunto até o
dia 27/05/2016.
Veja outras vagas de Encarregado de Frigorífico no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

COZINHEIRA / VALINHOS S.P. / 1 VAGA(S)
Empresa iniciando novo negócio no segmento de alimentação. está com uma
vaga(s) em aberto para Valinhos S.P.
Responsabilidades: Comprometimento, disponibilidade de horários e conhecimento
em produção de refeições e elaboração de cardápios.
Requisitos: Experiência em produção de refeições em grandes quantidades e que já
tenha atuado em restaurantes e/ou cozinhas industriais.
Salário: a combinar
Benefícios: A combinar
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de CARLOS para o email cesinha1965@gmail.com com a sigla COZ2016 no campo assunto até o dia
30/05/2016.
Veja outras vagas de Cozinheira no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AUXILIAR DE COZINHA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Indústria sólida, com cozinha industrial e refeitório próprio está com uma vaga(s)
em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Auxiliar no preparo das refeições principais, sobremesas,
saladas, lanches e demais rotinas da Cozinheira Industrial. Seleção de alimentos.
Limpeza e organização da cozinha e refeitório. Reposição e controles dos
mantimentos e materiais de uso da cozinha e coletivo dos funcionários, como dos
balcões térmicos e réchaud. Auxiliar nos serviços de copeirarem, café, sucos, coffee
break. Fazer pedidos de compras e organização do estoque.
Requisitos: Ter sólida experiência na função, com cozinha industrial e grande
número de refeições. Ensino Funda-me natal. Curso de manipulação de alimentos.
Salário: R$ 1.261,50
Benefícios: VT | Cesta básica | Seguro de vida - detalhes na entrevista
Observações: O salário pode chegar a R$ 1.450,00 em seis meses.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
selecaovagasrmc@gmail.com com a sigla Aux. Cozinha no campo assunto até o dia
20/05/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar de Cozinha no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AUXILIAR DE COZINHA - CAJU
Grande empresa do ramo de refeições industriais contrata:
Cargo: Auxiliar de Cozinha
Descrição do cargo /Responsabilidades:
Limpeza em geral, corte de legumes e carnes, lavar louças e utensílios de cozinha.
Bairro: Caju
Benefícios: Vale transporte (Bilhete único), refeição no local, vale alimentação.
Salário inicial: R$1.071,07
Os interessados devem enviar seus currículos NO CORPO DO E-MAIL para
cozinharefeicao@gmail.com mencionando no assunto: AUXILIAR DE COZINHA

GERENTE DE RESTAURANTE / AMERICANA / SP / 1 VAGA(S)
A Ideal Recursos Humanos em parceria com restaurante. está com uma vaga(s) em
aberto para AMERICANA / SP.
Responsabilidades: Gerenciar o restaurante, estudar o custo de mercadorias e lista
de preços dos cardápios, treinar o pessoal de cozinha e salão, a fim de cumprir com
as normas de limpeza e higiene. Realizar a rotina de compras.
Requisitos: Necessário ter experiência como Gerente de restaurante. Ensino Médio
Completo; Desejável Ensino Superior em Adm ou Gestão de Pessoas. Residir em
Americana, Santa Bárbara ou Nova Odessa.
Salário: a combinar
Benefícios: A combinar.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Mayara para o email selecao@idealrecursoshumanos.com.br com a sigla no campo assunto até o
dia 20/05/2016.
Veja outras vagas de Gerente de Restaurante no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

SALADEIRA (O) / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
Bar Lado B - Restaurante especializado em comida contemporânea e cervejas
artesanais está com uma vaga(s) em aberto para Campinas.
Responsabilidades: Prepara saladas diversas, corte de legumes e verduras, molhos,
pastas e faz decoração de saladas. Controla todas as geladeiras e câmaras
frigoríficas, zelando pela arrumação, limpeza e fluxo dos produtos estocados.
Requisitos: - fundamental experiência prévia, que deve ser comprovado pelo C.V Morar em Campinas - Flexibilidade de horários.
Salário: a combinar
Benefícios: -CLT - V.A - V.T - horário das 8:00 às 16:40 (seis x um, uma folga
semanal sendo uma aos domingos).
Observações: - enviar pretensão salarial junto com o CV - vaga exclusiva para
residentes em Campinas
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Sr. Picoli para o email rh@barladob.com.br com a sigla RH004 no campo assunto até o dia
09/05/2016.
Veja outras vagas de Saladeira(o) no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AUTOMOTIVA

AUXILIAR DE PINTURA AUTOMOTIVA / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
Willela Moto Design está com um vaga(s) em aberto para campinas.
Responsabilidades: preparar peças para a pintura acerto de cores e pintura
Terminar o serviço antes do prazo de entrega sem apego ao relógio!
Requisitos: comprometimento, pró-atividade e Força de vontade!
Salário: R$ 1.480,00
Benefícios: insalubridade + Vale Transporte + Bônus por cumprimento de meta
Observações: vaga CLT de segunda a sexta 9 h por dia podendo vir no sábado fazer
hora extra
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Tato Villela para o
e-mail contato@willela.com.br com a sigla no campo assunto até o dia 01/12/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar de Pintura Automotiva no Emprega Campinas. É
100% grátis!

COORDENADOR DE OPERAÇÕES / JAGUARIUNA / SP / 1 VAGA(S)
Social
Multinacional do segmento automotivo está com um vaga(s) em aberto para
JAGUARIÚNA / SP.
Responsabilidades: Será responsável pela coordenação do cronograma geral do
projeto, que contempla toda a logística e infraestrutura, desde o processo inicial de
Startup, acompanhamento das instalações de máquinas e equipamentos,
contratação de serviços, até a conclusão da fase de implantação da fábrica. Após a
fase de implantação estar concluída, irá administrar e programar todas as
atividades relacionadas aos processos de manufatura, formação e capacitação da
equipe de operações.
Requisitos: Formação em Engenharia de Produção, Mecânica, Controle e Automação
ou Correlatas. (Com forte atuação e experiência comprovada em instalações
industriais e logística) Experiência em instalações industriais e Logística. Forte
experiência em Logística para sequenciamento de produção, Just in time, Lean
Manufacturing e Mil Run. Inglês Fluente
Salário: a combinar
Benefícios: Assistência Médica, Odontológica, Seguro de Vida, Vale Transporte, Vale
Alimentação, Refeição, Custeio da mensalidade para cursos de idiomas, Custeio de
50% para cursos de especialização, Previdência Privada.
Observações: Desejável: Conhecimento em SAP, Solidworks, e MS Project. ENVIAR
CURRÍCULO COM PRETENSÃO SALARIAL.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Joice Garcia para
o e-mail rh@safholland.com.br com a sigla OPERAÇÕES no campo assunto até o dia
31/05/2016.
Veja outras vagas de Coordenador de Operações no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Montador (Soldador) - Oficina mecânica
Código da vaga: v1343512
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Vaga temporária, com chances de efetivação.
Salário: R$ A/C
Após a efetivação existe um reajuste salarial
Benefícios: VT (desconto 6%) e Vale Refeição (12,00 dia), após AM (extensiva, sem
desconto)
Horário: Segunda a quinta 07h00 às 17h00 e sextas 07h00 às 16h00 (Com 1 hora

de almoço)
Requisitos:
Ensino fundamental completo;
Necessário fazer solda TIG, com conhecimentos em alumínio e inox;
Desejável com experiência em funilaria Automotiva.
Atividades: Irá trabalhar na transformação e adaptação de veículos.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1343512/montador-soldadoroficina-mecanica#sthash.1ysNmnST.dpuf
www.vagas.com.br

Encarregado de Controle Automotivo - PCM
Código da vaga: v1341101
Nível hierárquico: Pleno
Local: Jaboticabal / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Coordenar a equipe responsável pelo planejamento de manutenção de entressafra
e paradas programadas, definindo previamente as atividades a serem
desenvolvidas.
Apoiar na elaboração de planos de ação referente à gestão dos seguintes
indicadores: produtividade de Mão de Obra, qualidade de apontamentos, qualidade
de manutenção, disponibilidade de equipamentos, consumo de combustíveis e
segurança no trabalho.
• Ensino Superior Completo: Engenharia Mecânica.
• Conhecimento nos processos da área automotiva e agrícola.
Benefícios:
• Plano de saúde;
• Plano odontológico;
• Convênio com Farmácia;
• Previdência Privada;
• PPR;
• Cooperativa de Créditos;
• Restaurante na empresa;
• Clube;
• Seguro de vida.
Disponibilidade para residir em Jaboticabal, Taquaritinga ou Guariba.
* Se você é pessoa com deficiência ou reabilitado, cadastre seu currículo e teremos
o prazer de avaliar o seu perfil profissional e adequação a vaga divulgada.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1341101/encarregado-decontrole-automotivo-pcm#sthash.5q8gPftM.dpuf
www.vagas.com.;br

Líder Manutenção Automotiva
Código da vaga: v1312700
Nível hierárquico: Técnico
Local: Jaboticabal / SP / BR
Monitorar a entrada dos equipamentos para a manutenção preventiva e corretiva,
acompanhando a realização dos trabalhos e verificando a qualidade e efetividade do
conserto e da criação de peças e acessórios para adequação dos equipamentos às
atividades.
Experiência na gestão de Colhedoras de Cana
Formação: Técnica em mecânica, elétrica, ou áreas correlatas.
BENEFÍCIOS:
Plano de saúde e odontológico;
Restaurante na empresa;
Seguro de vida;
PPR;
Convênio com farmácia;
Clube;
Cooperativa de créditos;
Transporte para as cidades de: Jaboticabal, Taquaritinga ou Guariba.
Disponibilidade para mudança.
* Se você é pessoa com deficiência ou reabilitado, envie seu currículo e teremos o
prazer de avaliar o seu perfil profissional e adequação a vaga divulgada.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1312700/lider-manutencaoautomotiva#sthash.lcAB2O5v.dpuf
www.vagas.com.br

Especialista / Técnico em Vidros Automotivos
Código da vaga: v1341593
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Empresa de grande porte do segmento de reparo de vidros automotivos, localizada
na região sul de São Paulo, contrata Especialista / Técnico em Vidros Automotivos
para atuar com a conferência, identificação e controle de entrada de vidros
automotivos. Possuir grande conhecimento com vidros automotivos.
Ensino Médio Completo. Necessário experiência com vidros automotivos. Ter atuado
como Instalador de vidros será um diferencial.
R$ 1.500,00 + Benefícios
Avalie a descrição da empresa
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1341593/especialista-tecnicoem-vidros-automotivos#sthash. PUr8LOgo.dpuf
www.indeed.com.br

Engenheiro da Qualidade Residente
Código da vaga: v1341521
Nível hierárquico: Pleno
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Responsabilidades:
- Atuar como representante da empresa dentro da Montadora;
- Assegurar que os problemas da qualidade sejam solucionados dentro do prazo,
visando à satisfação do cliente;
- Garantir que as estratégias definidas para área da qualidade sejam cumpridas.
Requisitos:
- Formação superior completa em Engenharia Mecânica, Elétrica, Produção ou
correlatas;
- Inglês fluente (indispensável);
- Disponibilidade para mudança de localidade (estado da região sul);
- Experiência anterior em Atendimento ao Cliente (Montadoras) na área da
Qualidade.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1341521/engenheiro-daqualidade-residente#sthash.8sjqEZL4.dpuf
www.vagas.com.br

Motorista de Carreta - Betim
Descrição Detalhada
Segmento: petrolífero
Atividades:
Transporte de combustíveis
Para carreta Sarandi/pr
Requisitos:
Com experiência
Curso do mopp(movimentação e operação de produtos perigosos)
Carteira de habilitação e,
Possuir era,
Com disponibilidade para viagens
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Convênio Médico, Convênio Odontológico, Seguro de Vida.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Mecânico de Automóveis - Jundiaí
Descrição Detalhada
Segmento: automotivo
Requisitos:
Experiência na função, incluindo balanceamento, alinhamento e suspensão.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$2000,00
Benefícios: Vale Transporte, Alimentação no Local, Cesta Básica.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Coordenador de Peças
Código da vaga: v1340292
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Goiânia / GO / BR
Quantidade de vagas: duas
Local de Trabalho: Saga Nissan
Carga Horária: Segunda a sexta das 08 as 18 e aos sábados das 08 as 12.
Remuneração: Fixo + Comissão
Benefícios: Plano de Saúde, Plano Odontológico, Alimentação, Vale Transporte, PPR
(participação nos lucros e resultados).
Atividades:
-Coordenação da equipe de peças (vendedor, entregador, estoquista ).
-Analise de compra de peças, planejamento de negociações e vendas de peças,
organização e acompanhamento de inventários e auditorias.
-Acompanhamento de emissão de NF e OS.
-Coordenar a reposição de mercadorias.
Competências comportamentais:
-Pró-ativo
-Relacionamento interpessoal
-Comunicação
-Liderança
Competências técnicas específicas:
-CNH categoria "B".
-Conhecimento em Excel.
-Conhecimento em peças automotivas.

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1340292/coordenador-depecas#sthash.LHpUP5m0.dpuf
www.vagas.com.br

Gestor PCM Automotivo
Código da vaga: v1337915
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Brasil
Quantidade de vagas: onze
Atribuições:
Liderar equipe de PCM´s nas unidades garantindo o cumprimento do planejamento
das atividades de manutenção de safra e entressafra. Gerir o programa de
manutenção linear de forma a assegurar a assertividade das intervenções
programadas de manutenção bem como a disponibilidade requerida como KPI.
Operacionalizar uma equipe de planejadores de manutenção a fim de obter a maior
eficiência e confiabilidade no processo de manutenção automotiva implementando
as melhores praticas de preventiva, preditiva e proativa, visando à gestão efetiva
dos ativos agrícola bem como elevar a vida útil dos mesmos acima do patamar
ótimo dos indicadores do IDEA garantindo também o nivel de segurança das
atividades de manutenção.
Conhecimentos específicos:
Superior em Eng. Mecânica / Automobilística
Desejável: MBA em Engenharia de manutenção
Conhecimentos Específicos / Habilidades: Conhecimento em pacote office / Manfro /
SAP/ PIMs
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1337915/gestor-pcmautomotivo#sthash.K31yKMnG.dpuf
www.vagas.com.br

Ajudante ou Instalador de Vidros Automotivos
Código da vaga: v779401
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Brasil
VAGAS PARA ATUAÇÃO EM TODO O BRASIL - EM UMA DE NOSSAS LOJAS.
Principais Responsabilidades:

Irá atuar com instalação, reparo e troca de vidros automotivos, para-brisas e
demais acessórios.
Será um diferencial ter o foco no cliente e em resultados, flexibilidade para
trabalhar com metas e em equipe.
Necessário: CNH Categoria B
Atuará na área de Loja
Responderá a Gerência da loja
Benefícios: Assistência Médica colaborador 100% pago pela Carglass / dependentes
70% pago pela Carglass; Assistência Odontológica; Vale Refeição; Vale Transporte;
Convênio farmácia; Cesta maternidade; Premiação tempo de casa; Presente
aniversariante; Desconto na troca e reparo de vidros automotivos; Desconto na
compra de acessórios; Parceria com SESC e universidades; Seguro de Vida;
Assistência Funeral; Bônus anual condicionado aos resultados da empresa e da
área.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v779401/ajudante-ou-instaladorde-vidros-automotivos#sthash.i8Zp62cu.dpuf
www.vagas.com.br

Gestor Automotivo II
Código da vaga: v1333028
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Olímpia / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Pré-requisitos:
Ensino Superior Completo
Experiência na área e em Gestão de Pessoas
Excel intermediário
Proatividade, organização, boa comunicação e liderança.
Principais atividades:
Supervisionar as atividades de manutenção automotiva, em todas suas etapas,
dentro das melhores condições de produtividade, com padrões de qualidade, custos
e prazos, a fim de prolongar a vida útil dos equipamentos. Responsável por oficina
de tratores, caminhões, implementos rodoviários, elétrica e funilaria.
Benefícios:
Vale alimentação; Plano de saúde; Reembolso odontológico/farmacêutico; PMR;
Previdência privada; Refeitório subsidiado na empresa; Transporte.
Local de trabalho:
Olímpia - SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1333028/gestor-automotivoii#sthash. xmECbgis.dpuf
www.vagas.com.br

PINTOR AUTOMOTIVO OU INDÚSTRIA / SUMARÉ / SP / 1 VAGA(S)
Empresa ligada ao ramo de alumínio com pintura em peças de alumínio. está com
um vaga(s) em aberto para SUMARÉ / SP.
Responsabilidades: Trabalhar no departamento de pintura, assumir
responsabilidades sobre pintura e materiais.
Requisitos: Experiencia em pintura automotiva com auto brilho.
Salário: R$ 2.000,00
Benefícios: AUXILIO TRANSPORTE.
Observações: - Horário de trabalho - 7:00 às 12:00 das 13:00 às 17:00 disponibilidade para horas extras durante a semana e de sábado.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de luís celso para o
e-mail luiscelso@marineboats.com.br com a sigla no campo assunto até o dia
11/05/2016.
Veja outras vagas de PINTOR AUTOMOTIVO OU INDÚSTRIA no Emprega Campinas.
É 100% grátis!

Estoquista de Acessórios Automotivos
Job code: v1330055
Level in hierarchy: Auxiliar/Operacional
Location: São Paulo / SP / BR
Quantity of jobs: uma
Empresa de grande porte do segmento automotivo localizada na região de Embu
das Artes contrata Especialista em acessórios automotivos (estoquista).
Desejável Ensino Médio Completo e ter fácil acesso a região de Embu das Artes.
Será um diferencial ter trabalhado em autopeças, com identificação de farol, xênon,
lanternas, retrovisor, entre outros.
Horário Expediente Segunda a sexta das 08h00 às 17h48
Benefícios Vale-Transporte, Vale-Refeição, Convenio Médico, Convenio
Odontológico.
R$ 1.500,00
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1330055/estoquista-deacessorios-automotivos#sthash.yAI089C9.dpuf
www.vagas.com.br

Técnicos e Engenheiros de Manutenção (Sistemas embarcados) – Recife PE
Código da vaga: v1329837
Nível hierárquico: Técnico
Local: Recife / PE / BR
Quantidade de vagas: duas
Reportando-se ao Gerente Geral, suas principais responsabilidades serão:
•
Realizar os testes e procedimentos de codificação para eletrônica
automotiva;
•
Desenvolver especificações de softwares de autodiagnostico para centrais
eletrônicas automotivas.
•
Gerenciar a documentação relativa aos softwares.
•
Realizar a consultoria junto ao cliente no que se refere às questões de
otimização de processos, procedimentos de teste, bem como a integração de todos
os sistemas na linha de montagem;
•
Dar apoio no que se refere aos sistemas de diagnóstico, seja na linha de
produção e nas áreas internas de serviços dos clientes;
•
Prestar suporte a Assistência Técnica no desenvolvimento do Software para
a rede de concessionárias.
Perfis desejado:
Buscamos profissionais com formação técnica ou graduação em Eletrônica,
Mecânica ou áreas correlatas com sólido conhecimento sobre protocolos de
comunicação KWP2000, J1939, UDS, comunicação via K-Line e CAN bus, além de
arquitetura ODX. Pro-atividade, dinamismo, organização, e bom nível de
relacionamento interpessoal complementam o perfil. Inglês avançado é mandatório.
Italiano será um diferencial.
Remuneração e benefícios compatíveis com o mercado.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1329837/tecnicos-eengenheiros-de-manutencao-sistemas-embarcados-recife-pe#sthash.Ysss4oFr.dpuf
www.vagas.com.br

Líder Operacional
Código da vaga: v1328540
Nível hierárquico: Técnico
Local: Joinville / SC / BR
Quantidade de vagas: uma
- Será responsável por equipe de Produção e Logística, aproximadamente 30
pessoas, durante o 2º Turno (das 15h48 às 1h09).

- Orientar as atividades nos setores de Logística e Produção, conforme prioridades
recebidas, acompanhando a realização dos trabalhos para que sejam executados
nos prazos e formas previstos;
- Efetuar treinamentos específicos nas áreas de Logística e Produção;
- Executar atividades no processo de montagem de bancos automotivos, conforme
instruções de trabalho, compreendendo: grampeamento, montagem, vapor e
inspeção final;
- Comunicar eventuais não conformidades constatadas durante o processo de
montagem à liderança;
- Preencher e encaminhar documentação relacionada com divergências físicas de
recebimento encontradas no recebimento dos materiais;
- Orientar, acompanhar e executar atividades relacionadas ao recebimento de
materiais, abastecimento de produção, estocagem de materiais e expedição de
produtos;
- Orientar, acompanhar e executar atividades na linha de produção.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1328540/lideroperacional#sthash.2rzyio6H.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Engenharia do Produto – Project Chief (Driveline)
Código da vaga: v1328407
Nível hierárquico: Pleno
Local: Minas Gerais / BR
Quantidade de vagas: uma
ATRIBUIÇÕES:
- Desenvolver soluções técnicas em coerência com as necessidades dos projetos do
Kick desligado até a industrialização do componente.
- Coordenar e conduzir discussões técnicas com fornecedores parceiros ao
desenvolvimento.
- Conduzir interna e externamente com fornecedores modificações de projetos de
componentes de embreagem e seus acionamentos.
- Gerenciar cronogramas de desenvolvimento de projetos garantindo as principais
entregas do cliente.
- Conduzir análise de FMEA em grupos multifuncionais.
- Analisar resultados de cálculos;
Interpretar e utilizar normas e documentação técnica.
- Executar estudos e desenvolvimento de componentes com fornecedores codesign.
- Garantir a desempenho do componente desenvolvido (desempenho, consumo,
NVH, qualidade, custos etc) segundo os requeridos do projeto.
REQUISITOS:

- Experiência em projetos de desenvolvimento do produto de componentes
Driveline (eixos, diferenciais, cardam juntas, suportes, tulipas e sistemas 4x4 ou
equivalentes).
- Graduação concluída em Engenharia Mecânica ou Automotiva.
- Inglês intermediário a avançado.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1328407/analista-engenhariado-produto-project-chief-driveline#sthash.SQzgsIqI.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Técnico - I
Fiep4. 65 avaliações- Curitiba, PR
Pesquisar e apoiar a revisão bibliográfica e discussões técnicas
A revisão bibliográfica se faz necessária durante diversas etapas do projeto, se
estendendo desde o início, como primeira atividade, até a elaboração do relatório
final.
Ajudar na síntese de micro/nano cápsulas
Serão sintetizadas cápsulas a fim de testar os métodos de encapsulamento
escolhidos, bem como os equipamentos utilizados para tal. É uma atividade que se
estende em diversas etapas, pois ao longo do aprimoramento das técnicas fazemse necessários ajustes.
Produto: micro/nano cápsulas.
Apoiar na síntese de micro/nano cápsulas contendo material ativo
Serão sintetizadas cápsulas contendo o material ativo (tinta automotiva) a partir
das técnicas anteriormente escolhidas, testadas e ajustadas.
Produto: micro/nano cápsulas contendo o ingrediente ativo.
Apoiar nos testes de estabilidade química das micro/nano cápsulas
Serão realizados testes de estabilidade das micro/nano cápsulas sintetizadas frente
à exposição a diversos solventes orgânicos.
Ajudar na incorporação das micro/nano cápsulas na tinta industrial
Será realizada a incorporação das micro/nano cápsulas sintetizadas na tinta
industrial a fim de verificar a interação e estabilidade entre os compostos.
Produto: Tinta industrial com micro/nano cápsulas contendo ingrediente ativo.
www.indeed.com.br

MECANICO SUSPENSÃO
Maringá, PR
Confidencial
Área de Atuação: Técnicos: Manutenção, Instalação e Reparos.
Atividades:
Precisa-se de mecânico para trabalhar em centro automotivo com experiência em
alinhamento, balanceamento, freio, suspenção e direção.
Informações:
Favor trazer curriculuns Av Kakogawa 537 POLACO PNEUS
Maringá.com
www.indeed.com.br

Operador de Produção
Gi Group - São Bernardo do Campo, SP.
Empresas Multinacional do segmentos Automotivo, e está contratando.
Operador de Produção
Requisitos: Conhecimento em linha de produção.
Atividades: Linha de produção.
Horário de trabalho: Possuir disponibilidade para atuar em turnos manhã/tarde ou
noite
Local de Trabalho: São Bernardo do Campo
Salário: R$1388,00
Benefícios: Vale Transporte + Refeição na empresa.
Vagas Temporárias
São Direitos do Trabalhador Temporário garantidos pela Lei 6.019/74: Registro em
CTPS, Contribuições Previdenciárias (INSS), FGTS, 13º e Férias Proporcionais + 1/3
Férias, sujeitos aos descontos de INSS e Benefícios.
www.indeed.com.br

Auxiliar de Auditoria
Psique- Santana de Parnaíba, SP.
Auditoria de foto e documentação para conclusão de ordem de serviço.
Será diferencial conhecimento em peças (segmento automotivo).

Superior em Administração, Economia ou Ciências Contábeis ( Completo ou
Cursando).
Conhecimentos em Pacote Office ( Word / Excel intermediário).
Escolaridade mínima
Ensino Médio (2º Grau) Completo
Tipo da Vaga
Nova posição
Horário de trabalho
Período Integral
Modalidade de contratação
Efetivo
Remuneração
R$ 1.246,00 por mês
Benefícios oferecidos
Assistência odontológica
Assistência médica
Medicina em grupo
Participação nos resultados
Participação nos lucros
Vale-transporte
Transporte da empresa
Curriculum.com. br
www.indeed.com.br

Técnico em Manutenção Elétrica de Frota
Daniela - Belo Horizonte, MG.
Local: Contagem/MG
Remuneração: R$ 2.000,00
Benefícios:
Vale transporte, vale alimentação (R$ 350,00 por mês), refeição na empresa,
assistência médica (Unimed).
Atividades:
Executar manutenção elétrica preventiva e corretiva da frota de ônibus da
empresa; Cumprir o cronograma de manutenção junto com a equipe das áreas de
elétrica, mecânica e lanternagem.
Experiência necessária: Necessária experiência como Eletricista de Frota. Desejável
conhecimento em sistemas elétricos / manutenção de ônibus.
Formação: 2º grau completo. Desejável curso técnico na área de elétrica de autos
/automotivo.
Informática: Conhecimento básico pacote Office.
Horário de Trabalho: De segunda a sábado 09:00 ás 18:00 (necessário ter
disponibilidade de horário).

Forma de Contratação: CLT
Emprega-me.com. br
www.indeed.com.br

Supplier Development and Quality Engineer
BorgWarner - São Paulo, SP
The primary function of the this position is to provide supplier development
leadership and support to Advance Purchasing, Commodity Management, Plant
Supplier Quality, Program Management, and the Morse System supply base in
Brazil. The Supplier Development Engineer is responsible for identifying and
developing new suppliers in support of Morse TEC commodity strategies and
manages incoming supplier part issues.
Qualifications
Engineering or Technical degree
Minimum 5 years of work experience, preferable in automotive or automotive
Supplier industry, in field of Engineering, Manufacturing Engineering, or Supplier
Quality
Or Development Engineering.
Demonstrate an expertise in program management and problem-solving skills,
including the ability to identify, investigate and resolve supplier technical and/or
systemic issues.
Possess the ability to be autonomously and simultaneously manage multiple
projects and objectives.
Outstanding team building skills are necessary, as the position will be required to
work with suppliers, product development, plant manufacturing, and purchasing to
ensure the product deliverables are met.
Solid interpersonal communication skills are needed to be able to communicate to
all levels of BorgWarner and Supplier organizations.
Strong background in manufacturing processes is required.
Six Sigma green or black belts (preferred).
Thorough understanding of TS 16949 quality systems and requirements
Excellent blueprint reading and interpretation skills.
English and Portuguese languages required.
Job
Quality
Primary Location
Brazil-São Paulo
Position Type
Professional - Permanent
Job Posting
Unsporting Date
www.indeed.com.br

Inspetor Técnico
Cipetran - Ce- Fortaleza, CE.
Técnico em Mecânica com conhecimentos básicos em mecânica automotiva e
informática básica. Profissional irá atuar em inspeções veiculares de acordo com
normas do INMETRO e DENATRAN.
Horário: Seg. a sexta 7:30 as 17:30 hs e sábados alternados após três meses.
Benefícios: Plano de saúde vale transporte, refeição no local e CREA pago empresa.
Tipo de vaga: Tempo Integral
Apenas candidatos locais:
•Fortaleza, CE
Formação acadêmica necessária:
•Curso técnico
www.indeed.com.br

Instalador
Psique- Cuiabá, MT.
Efetivo
Instalação, reparação e troca de vidros automotivos colados com borracha, parabrisas, dentre outros acessórios (montagem e desmontagem de veículos).
Escolaridade mínima
Ensino Médio (2º Grau) Completo
Habilidades esperadas
Experiência com instalação ou reparos em vidros automotivos, para-brisas e/ou
acessórios.
Tipo da Vaga
Nova posição
Horário de trabalho
Período Integral
Modalidade de contratação
Efetivo
Remuneração
a combinar
Benefícios oferecidos
Assistência odontológica
Seguro de vida em grupo
Assistência médica
Medicina em grupo
Vale-refeição
Participação nos lucros
Vale-transporte
Curriculum.com. br - há 19 horas - salvar vaga.
www.indeed.com.br

FUNILEIRO / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa de grande porte no ramo de transportes está com um vaga(s) em aberto
para VALINHOS / SP.
Responsabilidades: Atuará na manutenção e reparos de ônibus.
Requisitos: Ensino Fundamental Completo. Experiência em funilaria de autos.
Salário: a combinar
Benefícios: VR (Sodexo), Cesta Básica, Convênio Médico/Odontológico e
Transporte.
Observações: enviar pretensão salarial
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Recrutamento
para o e-mail recrutamento@rapidocampinas.com.br com a sigla Funileiro no
campo assunto até o dia 10/05/2016.
Veja outras vagas de FUNILEIRO no Emprega Campinas. É 100% grátis!

MECANICO DIESEL / VALINHOS / SP / 5 VAGA(S)
Empresa de grande porte no ramo de transportes está com cinco vaga(s) em
aberto para VALINHOS / SP.
Responsabilidades: Atuará como responsável pelas trocas de peças em ônibus;
Verificar defeitos; Executar manutenção e testes de funcionamento.
Requisitos: Ensino Fundamental completo. Possuir habilitação D será um
diferencial. Experiência na função.
Salário: a combinar
Benefícios: VR (Sodexo), Cesta Básica, Convênio Médico/Odontológico e
Transporte.
Observações: enviar pretensão salarial
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Recrutamento
para o e-mail recrutamento@rapidocampinas.com.br com a sigla Mecânico no
campo assunto até o dia 10/05/2016.
Veja outras vagas de MECANICO DIESEL no Emprega Campinas. É 100% grátis!

COMERCIAL

Analista Comercial / Executivo de Contas
Código da vaga: v1323882
Nível hierárquico: Pleno

Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Maio de 2016
Esta pessoa ficará responsável pelo atendimento e relacionamento com empresas
clientes, prospecção de novos clientes, envio de propostas, presença em eventos
corporativos, apresentação institucional para parceiros, follow-ups,
acompanhamento de agendamento de exames, condução de visitas ao centro de
check-up e elaboração de contratos, minutas e dossiês.
Haverá metas pré-determinadas e compensação se os objetivos comerciais forem
atingidos. Terá a oportunidade de trabalhar num excelente ambiente de trabalho,
com profissionais qualificados e competentes. Remuneração fixa a negociar e
variável sob o número de marcações e clientes conquistados.
Avalie a descrição da empresa
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1323882/analista-comercialexecutivo-de-contas#sthash. ovyFoDxX.dpuf
www.vagas.com.br

Consultor (a) de Vendas
Código da vaga: k4198-1
Ramo da empresa: Imobiliárias - Administração e Empreendimentos
Cidade: Santos/SP
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Autônomo
N.º vagas: 10
Data de abertura: 28/03/2016
Previsão de encerramento: 28/06/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1RMgvNO

Consultor (a) Comercial
Código da vaga: k4198-2
Ramo da empresa: Imobiliárias - Administração e Empreendimentos
Cidade: Santos/SP
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Autônomo

N.º vagas: 10
Data de abertura: 28/03/2016
Previsão de encerramento: 28/06/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1RMgwB

VENDEDORA / CAMPINAS / SP / 4 VAGA(S)
Vika Semi Joias está com quatro vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades, atendimento ao publico, consultoria de tendências e afins.
Requisitos: segundo grau completo, maior de 18 anos, experiência em vendas em
qualquer área, bom relacionamento interpessoal, vontade de crescer.
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão trazer pessoalmente cópia do currículo até o endereço loja
Vika shopping Iguatemi Campinas, para a vaga de vendedora aos cuidados de
Valdirene até o dia 10/05/2016.
Veja outras vagas de vendedora no Emprega Campinas. É 100% grátis! /p>

Promotor (a) de Vendas
Código da vaga: k7-3287
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 08/04/2016
Previsão de encerramento: 31/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1THgXMJ

ASSISTENTE COMERCIAL / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
CNA Campinas - São Bernardo está com dois vaga(s) em aberto para CAMPINAS /
SP.
Responsabilidades: Realizar todas as atividades da área comercial. Rotinas
internas: atendimento de clientes e telemarketing. Atuar com rotinas externas:
divulgação da marca e prospecção de novos clientes em empresas, academias,
escolas, entre outras.
Requisitos: Ensino Médio completo. Cursos na área comercial, atendimento a
clientes e negociação serão um diferencial. Experiência na área comercial. Ter
flexibilidade, saber ouvir, capacidade de persuasão.
Salário: R$ 1.500,00
Benefícios: VR, VT, Curso de Idiomas.
Observações: Horários de Trabalho: Segunda a Sexta-feira das 12:30 as 21:30hrs
Sábados alternados das 08:30 as 17:30
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Antonio para o email saobernardocp@cna.com.br com a sigla Dias Par 16 no campo assunto até o
dia 30/05/2016.
Veja outras vagas de Assistente Comercial no Emprega Campinas. É 100% grátis!

COORDENADOR COMERCIAL
Código da vaga: v1338179
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Piracicaba / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
- Gestão da equipe comercial;
- Captação de novos clientes, com foco no cumprimento de metas;
- Trabalho externo, em pontos estratégicos para captação de novos clientes;
- Executar atividades de atendimento ao cliente (pessoalmente / contato
telefônico);
- Dar suporte no esclarecimento de dúvidas;
- Realizar pesquisas de mercado;
- Participação em eventos;
- Garantir a qualidade das informações a serem cadastradas no sistema;
- Demais atividades da função.
FORMAÇÃO
- Ensino superior completo em Administração / Marketing.
- Pós-graduação na área será um diferencial.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- Vivência com vendas;
- Experiência como líder de vendas de serviços externos;
- Imprescindível sólida experiência na área comercial e de relacionamento com o
cliente;
- Vivência robusta com análise de indicadores e relatórios gerenciais.
HORÁRIO DE TRABALHO
Disponibilidade de horário e para atuar aos sábados e domingos.
Disponibilidade para viagens.
ESTA POSIÇÃO TAMBÉM ESTÁ DISPONÍVEL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1338179/coordenadorcomercial#sthash.XKYZwwAP.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Comercial
Código da vaga: v1338650
Nível hierárquico: Gerência
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Sendo responsável pela prospecção de novos negócios para o mercado de
mineração, cimentos, químico e petroquímico, elaboração de propostas comerciais,
relacionamento com clientes e gestão de pessoas.
Formação Superior: Engenharia
Idioma: Inglês fluente (desejável)
Desejável experiência anterior na função e disponibilidade para atuação em
Campinas-SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1338650/gerentecomercial#sthash.WUczUAao.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor de Vendas - Belo Horizonte
Descrição Detalhada
Segmento: atacadista
Atribuições:
Acompanhar e capacitar à equipe de vendas; Responsável pela equipe de rica;
Realizar visitas a clientes.

Requisitos:
Experiencia como supervisor de vendas;
Cnh b;
Excel intermediário;
Disponibilidade para viagens;
Ensino médio completo, desejável superior.
Salário + variável
Vr R$20,00 dia + plano de saúde.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Coordenador Comercial - Campinas
Descrição Detalhada
Experiência com liderança de equipes, habilidades de negociação e estratégia de
vendas. Cnh: b.
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: convênio médico + convênio odontológico + va + vt + comissão.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Analista Comercial Júnior - Jundiaí
Descrição Detalhada
Competências Essenciais:
Nível américa latina
Competências Técnicas:
Experiência na função
Cursando comércio exterior/administração.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar

Benefícios: Vale Transporte, Convênio Médico, Convênio Odontológico, Assistência
Farmacêutica, Convênio com Instituições de Ensino, Seguro de Vida, PLR.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.vagas.com.br

Assistente de Vendas - São Paulo
Descrição Detalhada
Região / Bairro: Avenida Paulista
Requisitos:
Acima de 25 anos, masculino ou feminino.
Ensino médio completo ou cursando.
Experiência comprovada em vendas em geral
Dias da Semana: De segunda-feira a sábado
Horário / Período:
A definir
Trabalha aos sábados
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Comissionado: Sim
Benefícios: Plano de Carreira
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Assessora Comercial - Campinas
Descrição Detalhada
Segmento: educação (idiomas)
Atividades:
Captação de matrículas da unidade através do agendamento de entrevistas e
atendimentos de clientes, realizando vendas ativas e receptivas.
Levantamento de leads e prospecção de novos clientes.
Requisitos:
Ensino médio completo
Desejável ensino superior em andamento
Pacote office
Mínimo de seis meses a um ano de experiência com cargo ou função similar.

Boa comunicação, persuasão, ambição, empatia, entusiasmo, ousadia, determinai
o, pró-atividade, flexibilidade de horário e foco no resultado.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Alimentação, Vale Transporte, Outros.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Vendedor - Nova Iguaçu
Descrição Detalhada
Segmento: varejo
Porte: grande
Com experiência na área de telefonia móvel
Atividades:
Realizar vendas de produtos de telefonia e serviços (Smart phones, planos pré e
pós pago, pacotes de internet, etc). Simulação de planos de pagamentos).
Atendimento ao cliente.
Perfil:
Ensino médio completo
Boa comunicação, agilidade e simpatia.
Ser maior de 18 anos
Horário de trabalho: 15:00 h às 23:20 h
Escala: 6x1
A empresa oferece:
Salário: R$ 980,00 - comissionamento sobre metas atingidas
Benefícios: vale transporte + assistência médica + assistência odontológica +
refeição no local + cartão Multicheque + kit material escolar + kit enxoval+ seguro
de vida + cartão mamãe (R$100,00 para mamães com filhos até quatro anos)
+cesta básica + convênio com instituições de ensino
Chances de crescimento na empresa
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Vendedor - Campinas
Descrição Detalhada
Segmento: varejista (pneus)
Requisitos:
Experiência em auto center pneus, peças para carros, medidas de pneus, vendas de
varejo.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Bonificação
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Chefe de Loja - São José dos Campos
Descrição Detalhada
Segmento: varejista
Porte: grande
Requisitos:
Residir em são josé dos campos;
Experiência com gestão de equipes no varejo será considerado um diferencial.
Escala de trabalho: 6x1, com disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e
feriados.
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: assistência médica e odontológica, vale-transporte, refeição na
empresa, cartão alimentação, assistência funeral, seguro de vida, plano de carreira,
entre outros.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

VENDEDOR / CAMPINAS E RMC / SP / 2 VAGA(S)
Empresa atacadista de joias semi Jóias e acessórios está com dois vaga(s) em
aberto para CAMPINAS E RMC / SP.

Responsabilidades: Organizar mailing de clientes, face watss e insta, fazer
divulgação, primeiro contato e pós venda.
Requisitos: experiência em vendas de moda e acessórios para atacado, necessário
saber trabalhar com e comerc e redes sociais!
Salário: a combinar
Benefícios: Vale alimentação, vale refeição salário fixo mais comissão.
Observações: horários e trabalho seg a sexta das 9:00 ás 18; 00 podendo se
entende> disponibilidade para participar de feiras.
Os interessados deverão trazer pessoalmente cópia do currículo até o endereço
adm@fatichi.com.br, para a vaga de vendedor aos cuidados de Cleber até o dia
01/06/2016.
Veja outras vagas de vendedor no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Supervisor de Vendas
Código da vaga: v1343678
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Fortaleza / CE / BR
Quantidade de vagas: um
O supervisor irá atuar com a liderança de 06 consultores de vendas nas cidades de
Fortaleza e João Pessoa. Necessário ter experiência com liderança de equipes de
venda externa, possuir veiculo, ensino superior completo, conhecimento em
relatório de vendas e pacote office.
Salário R$1.500,00 + pacote de benefícios.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1343678/supervisor-devendas#sthash.GITfr1vb.dpuf
www.vagas.com.br

Vendedor - Caxias
Código da vaga: v1343598
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Caxias do Sul / RS / BR
Quantidade de vagas: uma
Atividades:
Elaborar orçamentos, emitir e acompanhar pedidos.
Fazer follow-up com os clientes.

Acompanhar materiais especiais do estoque, carteira e pagamentos dos clientes.
Desenvolver novos cliente.
Requisitos:
Ensino Médio Completo ou Superior Cursando. Experiência com vendas de materiais
elétricos.
Benefícios:
Vale Alimentação, Vale refeição, Assistência Médica, Assistência Odontológica,
Convênio Farmácia, Vale Transporte, PPR.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1343598/vendedorcaxias#sthash.1NCIp6Qc.dpuf
www.vagas.com.br

Representante Comercial - Varejo Alimentício
Código da vaga: v1343606
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / BR
Quantidade de vagas: duas
Requisitos
Escolaridade mínima: Ensino Superior completo
Experiência com vendas de grande volume de produtos no seguimento de varejo,
preferencialmente alimentos ou bebidas. Vivência na gestão de preços, melhor
negociação de pedidos de mix de produtos como também no planejamento de
vendas.
Necessário ter CNH B ativa com mais de um ano de emissão.
Região de atuação: Angra dos Reis ou Região Serrana e Região dos Lagos
Atividades: Será responsável pela visita às lojas de conveniência, para
acompanhamento e sugestão dos melhores pedidos para abastecimento das lojas,
como também negociar preço e promoções do mix de produtos.
Salário garantido R$ 2.200 + Incentivo de vendas (cerca de 40% do salário, com
meta máxima de atingimento de 64% do salário) + carro da empresa + celular e
computador.
Benefícios: Plano Médico + Odontológico + Restaurante na empresa + Vale
Alimentação + Seguro de Vida + Previdência Privada + Estacionamento ou VT +
Remuneração variável + Convênio com academias e outras instituições.
Possibilidades de progressão de carreira.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1343606/representantecomercial-varejo-alimenticio#sthash. cxtX2iPW.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Comercial de Varejo
Código da vaga: v1343621
Nível hierárquico: Pleno
DESCRIÇÃO:
Planejamento, desenvolvimento e implantação de novo conceito de loja de
conveniência AMPM SUPERSTORE, contemplando estratégia de expansão e
mapeamento de pontos comerciais em todo o Brasil.
ATIVIDADES:
- Execução da estratégia para o segmento de Franquias;
- Negociação e relacionamento com fornecedores;
- Desenvolvimento de ações para o ponto de venda;
- Análises de pontos comerciais para expansão do negócio;
- Relacionamento comercial com franqueados
* PRÉ-REQUISITOS
- Graduação Completa e Pós-Graduação;
- Capacidade analítica e visão estratégica;
- Habilidade de Negociação;
- Perfil consultivo/comercial
* DESEJÁVEL
- Experiência em atividades de planejamento estratégico e desenvolvimento de
produtos ou serviços em empresas de varejo(setor alimentício);
- Conhecimento de Excel e Power Point(nível avançado);
- Conhecimento do idioma Inglês (nível intermediário).
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1343621/analista-comercial-devarejo#sthash.fhZcwxrf.dpuf
www.vagas.com.br

SUPERVISOR COMERCIAL
Código da vaga: v1329128
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
ATRIBUIÇÕES:
- Elaborar e estabelecer as estratégias de atendimento e vendas, desenvolvendo
junto à equipe comercial ações para aumento da participação de mercado.
- Promover treinamento de capacitação da equipe. Avaliar o desempenho e realizar
reunião de opinião com a equipe.
- Realizar acompanhamento contínuo do atendimento prestado pela equipe de
vendas até o fechamento do negócio com o cliente, intervindo quando necessário.

- Acompanhar o consultor comercial em visitas aos clientes, quando necessário,
reforçando a apresentação institucional, prestando apoio em questões complexas
da negociação, gerando maior sustentação ao trabalho.
- Elaborar o relatório gerencial mensalmente, informando os números do setor.
- Visitar unidades da empresa e clientes.
REQUISITOS:
- Necessário experiência na função enquanto Supervisor/Coordenador ou Gerente.
- Necessária experiência na área comercial.
- Possuir Ensino Superior completo na área de exatas e desejável Pós-graduação.
- Necessário noções de microinformática e técnicas de vendas.
- Imprescindível possuir CNH B.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1329128/supervisorcomercial#sthash.oQKm0z6m.dpuf
www.vagas.com.br

Consultor Comercial
Código da vaga: v1343379
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: João Pessoa / PB / BR
Quantidade de vagas: três
O consultor prospector realiza visita em condomínios residenciais para que o síndico
autorize o técnico a instalar a fibra ótica no prédio. Após a instalação, os
consultores de vendas realizam o plantão para ofertar os pacotes de internet, Tv e
telefone.
Salário: R$1.000,00 + Comissão
Ajuda de Custo: R$450,00
VR ou VA: R$15,01
Horário de Trabalho:
Seg a Sex - 13hs às 21hs
Sábado - 10hs às 16hs
Obrigatório:
Experiência com vendas externas, presencial;
Veículo próprio e CNH;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1343379/consultorcomercial#sthash.2lo023Nw.dpuf
www.vagas.com.br

Consultor Comercial
Código da vaga: v1343326
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: quatro
O consultor prospector realiza visita em condomínios residenciais para que o síndico
autorize o técnico a instalar a fibra ótica no prédio. Após a instalação, os
consultores de vendas realizam o plantão para ofertar os pacotes de internet, Tv e
telefone.
Salário: R$1.000,00 + Comissão
Ajuda de Custo: R$350,00
VR ou VA: R$15,01
Horário de Trabalho:
Seg a Sex - 10hs às 19hs
Sábado - 10hs às 16hs
Obrigatório:
Experiência com vendas externas, presencial;
Veículo próprio e CNH;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1343326/consultorcomercial#sthash.pxth2nOz.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Comercial
Código da vaga: v1343236
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Atividades:
- cálculo de metas mensais e semanais;
- premiações;
- acompanhamento de resultados de vendas;
- relatórios gerenciais;
- indicadores comerciais;
- análise de dados;
Necessário Excel avançado.
Local: Curitiba- Água Verde
Horário: de segunda a sexta, das 09:00 às 19:00.
Benefícios: Vale-transporte, Vale-refeição, Assistência medica e odontológica.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1343236/analistacomercial#sthash.hhPBwo6e.dpuf
www.vagas.com.br

Executivo Comercial
Código da vaga: v1341317
Nível hierárquico: Pleno
Local: Recife / PE / BR
Quantidade de vagas: uma
Sendo peça fundamental na estrutura da empresa e nos resultados da região do
Nordeste, o Executivo Comercial se reportará ao Gerente de Distribuição e será
responsável pela gestão das principais contas do segmento de Distribuição da
LafargeHolcim no Nordeste.
Será sua responsabilidade garantir a forte presença nessas contas, ser um agente
influenciador e de relacionamento junto aos clientes, realizando o acompanhamento
diário e contribuindo para o seu crescimento e o da categoria.
É fundamental ter sólida experiência no atendimento ao segmento de Distribuição
(revendedores e atacadistas), maturidade profissional e forte skill comercial
argumentativo, pois deverá realizar o atendimento próximo do cliente para que
possa entender sua demanda, propor o produto que atenda sua necessidade e
desenvolver as vendas da região.
Formação e Requisitos:
• Superior completo, preferencialmente em Administração, Marketing ou
Engenharia.
• Amplia experiência na area comercial, varejo e/ou atividades relacionadas ao
cargo.
• Experiência atendimento de Key account de Revendedores e Atacadistas.
• Disponibilidade para residir em Recife - PE e viajar constantemente por todo
Nordeste.
• Desejável experiência na área da construção civil ou de materiais de construção.
• Desejável Inglês Intermediário.
• CNH B
Local de trabalho:
• Recife - PE
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1341317/executivocomercial#sthash.JKznE40v.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Comercial
Código da vaga: v1340322
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: uma
* ATIVIDADES

Gerenciar o volume e faturamento de vendas alinhadas ao cumprimento de metas,
realizar o desdobramento de metas e o controle diário do volume de vendas,
utilizando as ferramentas comerciais da companhia para a melhor gestão e entrega
de resultado. Atuar no desenvolvimento de estratégias comerciais e na implantação
de políticas comerciais. Prospectar novos negócios, realizar gestão de orçamento e
investimentos em ações mercadológicas.
Experiência em estrutura e gestão de equipes de venda, implantação de políticas e
procedimentos. Experiência em vendas de produtos premium será diferencial.
Ter visão analítica sobre o desempenho e rentabilidade de linhas de produto e
planejamento estratégico
* REQUISITOS
- Experiência em liderar pessoas
- Experiência com equipes
- Experiência no segmento de alimentos
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1340322/gerentecomercial#sthash.hF0Yd5nF.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador Comercial
Código da vaga: v1340391
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Responsável pela área Comercial de Vendas.
-Principais Atividades:
•Acompanhamento e busca por resultados, controle do faturamento, Elaboração e
apresentação de projetos comerciais para diretoria;
•Promover a alavancagem de vendas da área;
•Gestão de equipes comerciais;
•Apoiar os Executivos na prospecção e resultados de lojas, quiosques e mídias,
mediante avaliação do mix interno do shopping e cumprimento do planejamento
comercial;
•Necessária experiência em Administração de vendas, merchandising e negociação;
•Garantir as perpetuidades das relações comerciais, por meio de propostas de
renovação de lojas e mal;
•Garantir o relacionamento com o cliente, apoiando no atendimento em reuniões e
solicitações diversas;
•Cumprir o Orçamento e planejamento comercial através de ferramentas de
controle, consolidação das informações e participação efetiva em Comitês
Comerciais;
•Controlar os indicadores chave da área comercial por meio de análises diversas
assegurando o melhor atingimento de resultados;

•Acompanhar as solicitações de contratos ao jurídico e validação de documentos
garantindo a conclusão das negociações comerciais;
•Dar visibilidade dos processos e indicadores comerciais através da comunicação
efetiva entre as áreas financeira, auditoria e marketing do shopping.
-Requisitos:
•Ser oriundo do segmento de Shopping/varejista;
•Gestão de metas, administrativa e comercial;
•Experiência com supervisão, coordenação ou gestão de lojas físicas,
•Conhecimento técnico em gestão de equipes comerciais;
•Vivência em negociação, gestão contratos e processos de faturamento;
•Bons conhecimentos em informática;
•Desejável inglês intermediário.
-Formação:
•Superior completo em Administração, Comunicação, Publicidade, Marketing ou
áreas correlatas. Preferencialmente Pós-graduação.
-Horário: Comercial;
-Salário: Enviar pretensão salarial (Fixo + variável);
-Benefícios: VT+ VR + Plano de saúde.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1340391/coordenadorcomercial#sthash.mu4dEXG4.dpuf
www.vagas.com.br

GERENTE COMERCIAL/VENDAS
Necessário ter experiência no segmento de produtos para laboratórios/linha
diagnóstica
Formação superior em Biomedicina ou área afim.
Inglês avançado – Excel avançado
Com experiência em gestão de contratos, acompanhamento de vendas e
prospecção.
Terá sob sua responsabilidade as atividades comerciais de vendas, gestão de
negócios, desenvolvimento do plano estratégico da área comercial.
Criar propostas de valor, novos negócios e soluções para crescimento de vendas e
rentabilidade.
Suporte e desenvolvimento de equipes de vendas internas e externas.
Local de trabalho: Osasco
As interessadas que estiverem de acordo com o perfil técnico e experiência
exigidos, favor enviar currículo para:
excelência@excelenciasolucoesrh.com.br ou liguem para: 11- 2851 8464 | 1195170 0003

Vendedor (a)
Código da vaga: k752-413
Ramo da empresa: Comércio Varejista
Cidade: Santa Maria/RS
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 29/04/2016
Previsão de encerramento: 31/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1N9cUb3

Vendedor (a)
Código da vaga: k752-417
Ramo da empresa: Comércio Varejista
Cidade: Santa Maria/RS
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: dois
Data de abertura: 29/04/2016
Previsão de encerramento: 31/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1N9cW2A

Corretor (a) de Imóveis
Código da vaga: k4226-2
Ramo da empresa: Comércio Exterior
Cidade: Porto Alegre/RS
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Autônomo
N.º vagas: 10
Data de abertura: 28/04/2016
Previsão de encerramento: 20/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1T8YmnU

Corretor (a) de Imóveis
Código da vaga: k4226-3
Ramo da empresa: Comércio Exterior
Cidade: Porto Alegre/RS
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Autônomo
N.º vagas: 10
Data de abertura: 28/04/2016
Previsão de encerramento: 28/07/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1rmrBNU

Assistente de Vendas Interno
Código da vaga: k4253-1
Ramo da empresa: Indústria Alimentícia de Pesquisa e Desenvolvimento
Cidade: São Bernardo Do Campo/SP
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 28/04/2016
Previsão de encerramento: 25/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1T8Yqnq

Assistente Comercial
Código da vaga: k4249-1
Ramo da empresa: Comércio de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos
Cidade: São Paulo/SP
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 28/04/2016
Previsão de encerramento: 31/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1T8Yqnr

VENDEDOR LOUVEIRA / LOUVEIRA / SP / 20 VAGA(S)
Case Black Store Empresa com seguimento de celulares contrata pessoas que
queiram acrescentar um valor monetário a sua rena está com 20 vaga(s) em aberto
para LOUVEIRA / SP.
Responsabilidades: 15 reais por cada produto vendido + comissão de 500 com
venda de três produtos ao dia. Produto de fácil aceitação no mercado e
diferenciado.
Requisitos: Responsabilidades: Vendas de acessório para celulares. Produto de fácil
aceitação no mercado e diferenciado. Ganho do valor da venda 15 reais por produto
e + comissão 500. watss 19-993728026 responderei todos os dias somente depois
das 18 horas
Salário: R$ 15,00
Benefícios: 15 reais por cada produto vendido + comissão de 500 com venda de
três produtos ao dia.
Observações: Vendas por watss, Fac. e celular. ---- Duvidas Ana watts 993728026
somente responderei depois das 18 horas
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Ana watts
993728026 para o e-mail caseblackstore@gmail.com com a sigla CBS no campo
assunto até o dia 30/05/2016.
Veja outras vagas de vendedor LOUVEIRA no Emprega Campinas. É 100% grátis!

COORDENADOR COMERCIAL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Consultoria de Soluções Empresariais está com um vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Atuar como líder comercial; Coordenar equipe; Definir metas e
acompanhar o progresso; Reuniões; Captação de novos clientes com foco no
cumprimento de metas; Trabalho externo, em pontos estratégicos para captação de
novos clientes; Participação em eventos; Demais atividades da função;
Requisitos: Experiência como líder de vendas de serviços externos; Imprescindível
sólida experiência na área comercial e de relacionamento com o cliente; Vivência
robusta com análise de indicadores e relatórios gerenciais. Ter atuado com algum
sistema de vendas;
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte, Vale Refeição, Assistência Odontológica, Assistência
Médica, Seguro de Vida, Bônus Semestrais, Celular, Notebook.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Patricia Munhoz
para o e-mail pmunhoz@feeta.com.br com a sigla Coord. Comercial no campo
assunto até o dia 10/05/2016.
Veja outras vagas de Coordenador Comercial no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ASSISTENTE COMERCIAL / NOVA ODESSA / SP / 1 VAGA(S)
Empresa no Ramo de Recursos Humanos está com um vaga(s) em aberto para
NOVA ODESSA / SP.
Responsabilidades: Prospecção de novos clientes, visita aos clientes, elaboração de
orçamentos e propostas comerciais, atendimento ao clientes, suporte a venda de
serviços.
Requisitos: Experiência na venda de serviços, conhecimento em Recursos Humanos
será um diferencial, Cursando Administração de Empresas/Gestão Comercial ou
área similar. Residir na região de Nova Odessa/SP
Salário: a combinar
Benefícios:
Observações: Encaminhar a Pretensão Salarial
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Fernanda para o
e-mail recrutamento@klinderrh.com.br com a sigla ASSCN no campo assunto até o
dia 15/05/2016.
Veja outras vagas de ASSISTENTE COMERCIAL no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ASSISTENTE DE VENDAS. / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Empresa de grande porte. está com dois vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Maior de 18 anos, ENSINO MÉDIO COMPLETO e conhecimento
básico em informática. NÃO É NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA.
Requisitos: Prospecção de clientes interessados, realizar negociações, apresentação
do produto, assinatura de contrato e agendamento de visitas.
Salário: a combinar
Benefícios: Treinamento diferencial, grandes comissões e ferramentas de trabalho.
Observações: Para trabalhar como autônomo.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Recrutamento
para o e-mail recrutamentorhevento@gmail.com com a sigla Vendas no campo
assunto até o dia 31/05/2016.
Veja outras vagas de Assistente de vendas. no Emprega Campinas. É 100% grátis!

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONO / CAMPINAS E RMC / SP / 8
VAGA(S)
Televista, há 22 anos trabalhamos com mídia online e estamos abrindo mercado
em Campinas. está com oito vaga(s) em aberto para CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: Prospectar empresas.

Requisitos: Necessário carteira com empresas de Campinas e Região, com acesso a
diretores ou decisões, para venda de sistema de vendas único no mundo, através
de mídias online com resultados comprovados.
Salário: a combinar
Benefícios: Excelente comissionamento.
Observações: PJ, necessário ter empresa para emissão de nota. Venha vender o
serviço certo, na hora em que seus clientes mais precisam!
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de ANA para o e-mail
rh@televisista.com.br com a sigla no campo assunto até o dia 31/05/2016.
Veja outras vagas de REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONO no Emprega
Campinas. É 100% grátis!

VENDEDOR\\CONSULTOR EXTERNO / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
Empresa de consultoria empresarial está com um vaga(s) em aberto para
campinas.
Responsabilidades: atendimento ao cliente, visitas, vendas, pós venda.
Requisitos: Experiência em venda empresarial, de preferencia que já possua
carteira de clientes e que deseje agregar mais um produto, veículo próprio, boa
fluência verbal.
Salário: a combinar
Benefícios: Ganhos de até R$ 4.000,00
Observações: Horários Flexíveis
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Sergio para o email aguias.rh.treinamentos@gmail.com com a sigla 002 no campo assunto até o
dia 09/05/2016.
Veja outras vagas de Vendedor\\consultor externo no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

COORDENADOR DE VENDAS EXTERNAS / JUNDIAÍ / SP / 1 VAGA(S)
Empresa parceira Comgás, no ramo de construção civil. está com um vaga(s) em
aberto para JUNDIAÍ / SP.
Responsabilidades: Acompanhar diariamente todas as atividades da equipe,
avaliando resultados; Distribuir as tarefas; Controle de carteira.

Requisitos: Experiência em coordenação de equipes e vendas porta a porta. Ensino
médio completo.
Salário: a combinar
Benefícios: Salário + Refeição + Convênio médico
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Helen para o email hsilva@uniforteam.com.br com a sigla no campo assunto até o dia
01/06/2016.
Veja outras vagas de Coordenador de Vendas Externas no Emprega Campinas. É
100% grátis!

GERENTE DE VENDAS EXTERNO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa do ramo de Telecomunicações em parceria com a Adecco está com uma
vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Vendas Externa/ Liderança de Equipe de vendas. Ação
comercial/ Prospecção de novos clientes.
Requisitos: Necessário Superior Completo Experiência com vendas externa/
liderança de equipes (Empresa de Telecomunicações ou Varejo). Pacote Office
Intermediário. Residir em Campinas ou região. Ter carro próprio e disponibilidade
para trabalhar com ele.
Salário: a combinar
Benefícios: VR, VA, previdência privada, assistência médica, assistência
odontológica, auxílio creche, seguro de vida, VT ou reembolso de KM, celular
corporativo.
Observações: Favor não enviar currículos fora do perfil. Enviar currículos com
PRETENSÃO SALARIAL.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Cynthia para o email cynthia.silva@adecco.com com a sigla GERENTE EXTERNO no campo assunto
até o dia 09/05/2016.
Veja outras vagas de Gerente de Vendas Externo no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Assessor (a) Comercial
Código da vaga: k4257-1
Ramo da empresa: Serviços - Adquirente de Cartões de Crédito
Cidade: Jundiaí/SP

Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 02/05/2016
Previsão de encerramento: 02/08/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1pXxKyD

COMUNICAÇÃO

Gerente de Marketing Estratégico
Código da vaga: k1680-121
Ramo da empresa: Informática - Desenvolvimento de Software
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 21/01/2016
Previsão de encerramento: 18/06/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1KtSQcr

ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO
Código da vaga: v1319235
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 09 de Maio de 2016
Principais Atividades
- Desenvolvimento e execução de programas de reconhecimento e campanhas de
endomarketing;
- Organização de eventos externos e internos;
- Controle e mensuração de resultados dos programas sob a sua responsabilidade;

- Criação e produção de conteúdo e identidade visual para os canais de
comunicação interna.
Formação:
- Superior completo em Relações Públicas, Publicidade, Mkt e afins.
Requisitos:
Imprescindíveis
- Corel Draw.
- Pacote Office (Excel / Power Point/Word).
- Boa Redação.
Desejáveis
- Cursos de especialização nas áreas de Comunicação, Publicidade, Jornalismo e
afins.
Benefícios GVT:
Vale Refeição
Vale Alimentação
Assistência Médica
Assistência Odontológica
Complemento salarial por afastamento – INSS
Auxilio creche/babá*
Auxílio para filhos PCD’s*
Seguro de Vida
Farmácia
Academia
Clube de Vantagens
*de acordo com a política de elegibilidade determinada pela empresa.
Avalie a descrição da empresa
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1319235/assistente-decomunicacao#sthash.JZCBbJzy.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE DE MARKETING / PAULÍNIA / SP / 1 VAGA(S)
Empresa de Educação Financeira está com uma vaga(s) em aberto para PAULÍNIA /
SP.
Responsabilidades: Visita aos clientes, vendas, gerenciamento de blogs, campanha
de marketing.
Requisitos: Cursando último ano ou recém formado em Publicidade e Propaganda,
Marketing e/ou Jornalista. Experiência em vendas, campanha de vendas e
planejamento estratégico. Conhecimento em photoshop e indesiner.
Salário: R$ 800,00
Benefícios: Comissão de Vendas Vale Alimentação
Observações: 6 horas diárias Contrato de Autônomo

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
selecao016@gmail.com com a sigla Marketing no campo assunto até o dia
30/06/2016.
Veja outras vagas de Assistente de Marketing no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Analista de Marketing
Código da vaga: k337-976
Ramo da empresa: Informática - Desenvolvimento de Software
Cidade: Belo Horizonte/MG
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 11/04/2016
Previsão de encerramento: 31/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1YqUu5H

Consultor (a) de Marketing e Venda
Código da vaga: k4236-1
Ramo da empresa: Consultoria Empresarial
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Outros
N.º vagas: 10
Data de abertura: 16/04/2016
Previsão de encerramento: 30/06/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1SmxtTk

Analista de Pesquisa de Mercado - Jundiaí
Descrição Detalhada
Superior em publicidade ou marketing.
Experiência na função.
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Monitor de Redes Sociais - São José dos Campos
Descrição Detalhada
Segmento: consultoria
Região / Bairro: Vila Adyana
Atividades:
Analisar reputação das marcas nas mídias sociais através de ferramenta on-line e
planilhas.
Requisitos:
Possuir 18 anos completos, possuir o ensino médio completo, disponibilidade de
horário, ter bom relacionamento interpessoal e compromisso.
Conhecimento básico pacote office - microsoft powerpoint, microsoft word e
microsoft excel.
Desejável possuir experiência anterior em call center.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Consultor de Eventos - Belo Horizonte
Descrição Detalhada
Segmento: eventos

Região / Bairro: Pampulha
Atividades:
Recepcionar, coordenar os eventos, desde a montagem até o final do evento.
Planejar todos os eventos seja social, empresarial, formatura, 15 anos.
Assessorar o evento em todas as suas fases.
Realizar reuniões periódicas com clientes interno e externo.
Organizar os eventos de acordo com o check-list e pasta particular de cada
contrato.
Controlar materiais diversos utilizados durante a realização de um evento(tais
como: becas, uniformes, dentre outros.
Realizar e controlar a gestão financeira de cada contrato.
Realizar a montagem do planejamento do evento, fornecedores e serviços
prestados para o mesmo.
Escalar e contratar freelancer para prestação de serviços no eventos realizados.
Entregar materiais dos eventos para o coordenador do mesmo(membros da
comissão, dentre outros).
Participar do ensaio da colação de grau.
Produzir todo o material utilizado durante o evento, tais como: folheto litúrgico,
pauta, cronograma, dentre outros.
Fechar com o fornecedor datas e locais de realizações dos eventos.
Realizar suas tarefas de acordo com a documentação aplicável do sistema de
gestão da qualidade
Compras e fechamentos de fornecedores para eventos.
Requisitos:
Ensino médio completo, experiência mínima de seis meses.
Desejável conhecimento em excel flexibilidade de horário.
Pró ativo, dinâmico, boa fluência verbal, vontade de aprender, boa capacidade de
propor soluções.
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$2000,00
Benefícios: Vale Alimentação, Vale Transporte.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Coordenador de Marketing - São Paulo
Descrição Detalhada
Região / Bairro: Pinheiros
Atividades:

Realizar a gestão detalhada da programação e régua de relacionamento com
clientes, nos diversos canais e fases da vida do cliente.
Acompanhar e elaborar indicadores de desempenho e estudos aprofundados em
bases históricas, para ações de aquisição, ativação, rentabilização e retenção.
Mapear as ações realizadas pela concorrência para criação de direcionamento
estratégico das campanhas
Estruturar plano de mídia e ações de ofertas junto à área comercial
Gerenciar fornecedores de mídia externos
Gerenciar campanhas mobile de incentivo a download, enrollment e uso e
engajamento com cliente por app.
Gerenciar campanhas mantendo consistência entre canais, assim como definição do
melhor mix de oferta x canal.
Requisitos:
Formação superior em marketing, tecnologia, comunicação social, publicidade e
propaganda ou jornalismo.
Experiência em serviços financeiros, e-commerce, meios de pagamentos ou mobile.
Experiência em marketing de relacionamento, e ciclo de vida de clientes.
Experiência com design thinking é diferencial
Conhecimentos de ferramentas, conceitos ou metodologias de links patrocinados
(google adwords), seo, display (gdn, criteo, etc.), afiliados (afilio, lomadee, etc),
mídia social (facebook ads, etc), dsps e dmps (melt, navegg, adobe audience
manager, bluekai, tailtarget).
Conhecimentos de conceitos de mídia online: cpa, cpl, cpi, roi, cpc e cpm.
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Refeição, Vale Transporte.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Assistente de Comunicação/ MKT - Setor de Previdência Privada
Código da vaga: v1340308
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Requisitos:
Superior Completo ou cursando Marketing, Publicidade e outras áreas relacionadas;
Pacote Office Intermediário;
PowerPoint avançado;

Ferramentas de Photoshop será um diferencial;
Vivência em execução de material para treinamentos e apresentações de produtos;
Contato com agências para melhorias e adequações de comunicação gráfica e
manter a identidade e padrão da marca.
Atribuições:
Executar as atividades de front office da área de previdência;
Realizar o primeiro atendimento aos participantes ativos e assistidos, esclarecendo
suas dúvidas e executar as atividades de comunicação da área;
Atendimento as demandas dos participantes, frente o regulamento e legislação;
Adequar comunicação ao público da Instituição mantendo o seu padrão de
identidade visual;
Buscar uma comunicação efetiva e preventiva evitando demandas de atendimento
em excesso ou por falha de comunicação.
Local de Trabalho:
Zona Sul/ Socorro.
Remuneração e Benefícios:
Á Combinar;
Vale transporte, Estacionamento ou Fretado;
Refeitório no Local;
Vale Refeição;
Assistência Médica;
Assistência Odontológica;
Previdência Privada;
Descontos em produtos da empresa;
Seguro de Vida;
Horário Flexível para o trabalho.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1340308/assistente-decomunicacao-mkt-setor-de-previdencia-privada#sthash.KPnFYnhR.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Telemarketing
Código da vaga: v1340291
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local de Trabalho: Goiânia
Benefícios: Plano de Saúde, Plano Odontológico, Alimentação, Vale Transporte, PPR
(participação nos lucros e resultados).
Atividades:
-Coordenar central de pesquisas de satisfação.
-Acompanhar e coordenar quantidade de eventos por operador (mailing), definir
acompanhar e cobrar metas diárias.
-Acompanhar e gerir qualidade das pesquisas (auditorias).
-Garantir o bom funcionamento dos equipamentos/TI e rotina da operação.

Competências comportamentais:
-Pró-atividade
-Relacionamento interpessoal
-Agilidade
-Comunicação
Competências técnicas específicas:
-Conhecimento de gestão de operação de call center / telemarketing.
-Conhecimento de legislação básica de call center / telemarketing.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1340291/coordenador-detelemarketing#sthash.pel9UTBd.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Comunicação
Código da vaga: v1339372
Nível hierárquico: Pleno
Local: Ribeirão Preto / SP / BR
Profissional atuará no setor de Marketing como Trade Marketing interno e externo.
Fará sinalização e padronização de unidades, além de outras atividades
relacionadas ao setor.
Necessário possuir veículo próprio e disponibilidade para viagens.
Deve ter formação completa em nível superior nos cursos de Marketing ou
Publicidade e Propaganda, e conhecimentos de nível intermediário em excel.
Desejável experiência na área.
Remuneração: Salário + benefícios (vale alimentação, vale refeição, convênio
médico e odontológico, seguro de vida, R$ 0,60 centavos por KM do carro).
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1339372/analistacomunicacao#sthash.lBNFIFSJ.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Comunicação Digital Júnior
Código da vaga: v1338854
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Atividades a serem desempenhadas:

- Prestar suporte no atendimento à imprensa em geral, divulgação e coleta de
informações ref. à Instituição, publicações.
internas, etc.
- Profissional em início de carreira, com aptidões para o desempenho das atividades
típicas do cargo, porém devendo.
receber instruções sobre o que fazer e como fazer.
- Prestar suporte no atendimento aos órgãos de imprensa em geral, prestando e/ou
divulgando materiais e informações.
referentes à Instituição;
- Elaborar e distribuir Clipping, buscando informações divulgadas na mídia e de
interesse da empresa, bem como sobre o.
mercado em geral dentro da área de atuação da Instituição;
- Auxiliar os profissionais da instituição na realização de entrevistas e/ou fotografias
a órgãos de imprensa em geral;
- Acompanhar a elaboração de publicações internas, buscando maior clareza e
eficácia das mensagens e/ou informações a.
serem divulgadas; Redigir e editar notas, artigos e press-releases.
- Manter cadastro atualizado dos contatos dos órgãos de comunicação (Mailing),
dentro das necessidades da empresa;
- Realizar tarefas administrativas como relatórios, pagamentos, orçamentos etc.
- Zelar pelo arquivo de fotos e matérias ref. à Instituição, deixando os mesmos
disponíveis para utilização e pesquisa;
- Atuar de forma humanizada na relação com o paciente, familiar e cliente interno,
conforme Filosofia Plante e diretrizes de.
qualidade e segurança do paciente;
- Conhecer os riscos dos locais de trabalho, cumprir e fazer cumprir os
procedimentos, disposições legais, normas,
instruções e políticas de Saúde, Segurança e Meio Ambiente;
Requisitos Necessários:
- Superior Completo – Comunicação Social (habilitação jornalismo ou relações
públicas);
- Inglês mínimo intermediário (atendimento pessoal, atendimento telefônico, leitura
e redação de e-mails).
- Usuário Informática ( Microsoft Office),
- Domínio da língua portuguesa oral e escrita para linguagem jornalística
- Disponibilidade para realização de plantões (noites, finais de semana e feriado)
conforme agenda pré-definida.
- Experiência anterior em assessoria de imprensa (mesmo estágio)
Será considerado diferencial:
-Conhecimento na área da saúde
-Conhecimentos de fotografia
Informações sobre a proposta de trabalho:
Local de Trabalho: Morumbi
Horário: 09:00 às 19:00 (220h/m)
Setor: Assessoria de Imprensa/ Comunicação Institucional
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1338854/analista-decomunicacao-digital-junior#sthash.I0kg0CvQ.dpuf
Www.vagas.com.br

Gerente de Comunicação Corporativa
Código da vaga: v1339435
Nível hierárquico: Gerência
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
- Garantir que as ações de comunicação corporativa estejam alinhadas com a
estratégia da instituição, por meio do desenvolvimento do plano anual de
comunicação, que dê suporte à visão, missão e valores.
- Planejar, implantar e mensurar as estratégias e políticas de comunicação
corporativa.
- Desenvolver o sistema de gestão da imagem da reputação.
- Contribuir para a definição do posicionamento da instituição frente aos seus
diversos stakeholders.
- Promover a disseminação da cultura e valores da instituição
- Assegurar a clareza e assertividade das ações de comunicação corporativa.
- Preservar a imagem da instituição por meio da prevenção e gestão de crises de
imagem.
- Elaborar relatório anual de resultados da área, bem como garantir a gestão
econômico-financeira da área sob sua responsabilidade.
- Promover o desenvolvimento, capacitação e engajamento da equipe.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1339435/gerente-decomunicacao-corporativa#sthash.jGA6SY9c.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Comunicação Interna e Engajamento
Código da vaga: v1343624
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Será Responsável por Comunicação Interna, Engajamento, Cultura e Clima
Organizacional, Gestão de Projetos, Desenvolvimento de Campanhas Internas,
Comunicação para Liderança (envolvendo redigir todos os textos de publicação,
palestras e discursos dos executivos), webcast, material interno, participar de
comitê de crise e garantir a disseminação da informação.
* Implementar novas Ferramentas de Comunicação;
* Reestruturação da área de Comunicação Interna;
* Contato diário com a Matriz na América Latina;
É Necessário:
* Formação Superior Completa
* Espanhol Fluente

* Vivência profissional em Comunicação Interna Contratação CLT Local de
Trabalho: Zona Sul de São Paulo
Avalie a descrição da empresa
Estas informações são confidenciais e não influenciam no processo seletivo – serão
utilizadas para o prêmio VAGAS 10+, e ajudarão a empresa a melhorar a qualidade
de seus anúncios.
Avalie as informações sobre a função e o cargo
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1343624/gerente-decomunicacao-interna-e-engajamento#sthash.ogkO7G2R.dpuf
www.vagas.com.br

Técnico I Operação e Programação TV RPC Guarapuava
Código da vaga: v1343377
Nível hierárquico: Técnico
Local: Guarapuava / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
O QUE FAZ:
Operar os computadores de exibição. Conferir e ajustar os roteiros internos com o
da rede.
Copiar a carga comercial e promocional. Conferir a qualidade de copias, comerciais
e promocionais.
Coordenar encaixes de programação local, estadual e nacional.
Operar a exibição de programação gravada.
Controlar falhas técnicas e operacionais através de relatório.
CARACTERÍSTICAS:
Conhecimento básico em informática.
Desejável superior completo ou cursando.
Disponibilidade para trabalhar em regime de escalas de horário e finais de semana.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1343377/tecnico-i-operacao-eprogramacao-tv-rpc-guarapuava#sthash.SnKyg6EB.dpuf
www.vagas.com.br

REPÓRTER I
Código da vaga: v1343411
Nível hierárquico: Júnior/Trainee

Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
O QUE FAZ:
Produzir matérias para os telejornais.
Gravar entrevistas e passagens.
Elaborar textos e revisar texto com editores.
Fazer entradas ao vivo nos telejornais e programas.
Fazer contato com fontes
Sugerir pautas e apurar as informações necessárias.
Acompanhar, sempre que possível, a edição das matérias nas ilhas
Buscar informações complementares às matérias.
CARACTERÍSTICAS:
Formação: Curso Superior Completo em Jornalismo.
Experiência com vídeo.
Conhecimentos básicos sobre estrutura e edição de reportagem e conhecimento
técnico de ilhas de edição.
Disponibilidade de horários.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1343411/reporteri#sthash.cOtOYttc.dpuf
www.vagas.com.br

EDITOR I
Código da vaga: v1343446
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
O QUE FAZ:
Editar matérias para os telejornais, programas e internet.
Fazer a revisão de textos com repórteres.
Fazer a edição das matérias nas ilhas.
Fazer as páginas das matérias.
Fazer contato com equipes de reportagem para agilizar a edição e facilitar a tomada
de decisão.
Produzir notas e notas cobertas.
Acompanhar e orientar a produção das matérias.
Participar da produção e do fechamento dos telejornais e programas.
CARACTERÍSTICAS:
Formação: Curso Superior Completo em Jornalismo.
Sólidos conhecimentos de edição de reportagem.
Disponibilidade de horários.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1343446/editori#sthash.7MBbNuBS.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Marketing
Código da vaga: v1343124
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Com reporte ao head da área suas atribuições serão;
- Coordenar o departamento de marketing;
- Contato com a assessoria de imprensa;
- Prospecção de novos patrocínios e parcerias;
- Organizar e desenvolver eventos em lojas;
- Responsável pela comunicação do site institucional;
- Trabalhar na divulgação da marca;
O profissional deve ter perfil pró ativo e "hands-on". Desejável ter atuado no
segmento do varejo.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1343124/coordenador-demarketing#sthash.sBLkLrUv.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Comunicação
Código da vaga: v1342238
Nível hierárquico: Pleno
Local: Goiânia / GO / BR
Quantidade de vagas: uma
Qual a formação necessária: superior em Publicidade e Propaganda, Relações
Públicas, Marketing, Jornalismo ou áreas afins.
O que você vai fazer: planejar, pautar, redigir, editar as publicações impressas e
digitais da empresa (comunicação externa e interna), Planejar, desenvolver e
executar a programação e produção de conteúdo (blog posts, e- books,
infográficos, etc), bem como trabalhar na geração de novos leads, incluindo leads
qualificados, a partir do tráfego do site, calls- to-action, pages e geração de
conteúdo, desenvolver e acompanhar os processos de automação de marketing,
comunicação e nutrição de leads (e- mail, conteúdo, redes sociais, etc), criar e
acompanhar campanhas (BT, Google Adwords e Redes Sociais), com o intuito de
monitorar o funil de marketing, de forma a melhor compreender como nossas
atividades inbound marketing ajudam na geração e conversão de leads em
negócios, produzir conteúdo técnico do sistema desenvolvido, acompanhar toda
produção e distribuição do material de comunicação, redigir textos para site
institucional, mídias sociais, etc., produzir newsletters, elaborar e analisar artigos,
elaborar roteiros para vídeos entre outras atividades.
Qual o conhecimento necessário: Pacote Office, WEB, desejável Photoshop,
Indesinger, Ilustrator e inglês.

Horário e local de trabalho: 8h às 18h de segunda a sexta-feira, Goiânia - GO.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1342238/analista-decomunicacao#sthash.ZIjRRTSg.dpuf
www.vagas.com.br

COORDENADOR (A) DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS
Código da vaga: v1341031
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Buscamos profissionais com o Superior Completo, sólidos conhecimentos de
informática e vivência com organização de eventos.
Atividades desde o planejamento à execução do evento. Alinhar com cliente a
elaboração do evento; Organização do evento para mais geração do negócio,
Definir serviços necessários a realização do evento como análise de custos,
contratos, produção de material de divulgação, logística aérea, de local e
hospedagem, com contratação de equipe de apoio e pagamento dos fornecedores;
Atuar com acompanhamento do evento, controle inscritos, visitas técnicas nos
possíveis locais de realização do evento; Organizar histórico do evento; Analisar
custos, apresentar ao setor solicitante, analisar contrato e pagamento de qualquer
fornecedores;
Elaboração de material para apresentação; Gestão da equipe.
Oportunidade efetiva (CLT),Horário comercial, AM + VR + VT ou VC + Vale
Gympass (R$499/mês).
São Paulo -Pinheiros - Zona Oeste
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1341031/coordenador-a-decomunicacao-e-eventos#sthash.zrRjeAJ2.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Marketing (Comunicação)
Código da vaga: v1342587
Nível hierárquico: Pleno
Local: Nova Lima / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
ESCOLARIDADE:
Necessário: Superior completo em Relações Públicas, Comunicação Integrada,
Jornalismo ou Marketing
Desejável: Pós-graduação em Organização de Eventos, Marketing, Sustentabilidade
CONHECIMENTO / EXPERIÊNCIA NECESSÁRIOS:

• Pacote office, microinformática
• Redação de texto jornalístico;
• Conhecimento de comunicação interna;
• Experiência na organização de eventos;
• Conhecimento de práticas de responsabilidade social de meio ambiente.
CONHECIMENTO / EXPERIÊNCIA DESEJÁVEIS:
• Corel / Photoshop / Dreamweaver;
• Responsabilidade social e sustentabilidade.
PRINCIPAIS ATIVIDADES
• Alterações de conteúdos e de funcionalidades da Intranet;
• Redação de boletins internos;
• Participação bimestral na reunião de colaboradores com os diretores da empresa
e redação da ata;
• Levantamento de pauta junto aos líderes para newsletter interna;
• Organização de eventos internos como festas de confraternização e convenções;
• Cobertura dos eventos internos com geração de boletins exclusivos para cada
evento;
• Apoio geral na comunicação dos líderes e outros setores;
• Execução dos projetos de patrocínio esportivo dos colaboradores;
• Execução dos Projetos de Sustentabilidade sendo projetos de Responsabilidade
Social;
• Organização dos eventos comerciais patrocinados pela empresa;
• Gerar leads que contribuam para o pipeline comercial por meio dos eventos
organizados;
• Apoio na realização de pesquisa de Gestão de Pessoas;
• Condução da pesquisa Net Promoter Score de satisfação dos clientes;
• Mapeamento dos stakeholders da empresa para ações de relacionamento.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1342587/analista-de-marketingcomunicacao#sthash.0s6xWkcH.dpuf
www.vagas.com.br

Locutor
Código da vaga: v1326814
Nível hierárquico: Técnico
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
O QUE FAZ:
Responsável pela locução e apresentação de programas. Divulgação das ações
promocionais da Rádio, fazer a apresentação da Rádio nos shows promocionais em
que a emissora estiver envolvida, gravar os textos comerciais e promocionais.
CARACTERÍSTICAS:

Formação: Ensino médio completo ou graduação cursando.
Disponibilidade para trabalhar em regime de escalas.
Experiência com locução, preferencialmente em rádio.
- See more at:
https://www.vagas.com.br/vagas/v1326814/locutor#sthash.GPgjja1v.dpuf
www.vagas.com.br

COORDENADOR CORPORATIVO DE INFRAESTRUTURA
Código da vaga: v1340912
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
O QUE FAZ:
Responsável pela gestão da manutenção das instalações das empresas do Grupo.
Programa e executa cronograma de manutenção, análise, controle e
monitoramento do consumo de água e energia, tratativas com usuários.
Lidera equipe de terceirizados e colaboradores.
CARACTERÍSTICAS:
Formação em Engenharia Civil.
Experiência anterior com gestão de equipes e empresas terceirizadas.
Conhecimento técnico em instalações elétricas, hidráulica, sistemas de ar
condicionado, sistema de detecção e alarme de incêndio.
Conhecimento na elaboração de escopos de obras civis, estrutural e arquitetônico.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1340912/coordenadorcorporativo-de-infraestrutura#sthash.pcZqF8lo.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Comunicação
Código da vaga: v1341178
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: uma
REQUISITOS:
* Superior completo em Comunicação Social e Pós-graduação em Marketing ou
Afins

* Inglês nível avançado para conversação
* Espanhol avançado para conversação
* Experiência SEO será um diferencial
ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS:
*Desenvolver estratégias de Comunicação em âmbito global facilitando a interação
da empresa com o mercado, reforçando a reputação da marca perante os mais
diversos públicos de interesse
*Definir políticas de Comunicação da Marca, por meio de diretrizes de atuação, a
fim de assegurar a uniformidade de comunicação da Oxiteno em todas as
localidades onde a empresa atua de acordo com a estratégia da marca
*Estabelecer processos de Comunicação que facilitem o fluxo de trabalho e
otimizem tempo para a geração de resultados
*Maximizar a imagem e reputação positiva da Oxiteno por meio de canais e fóruns
de Comunicação com os stakeholders
*Coordenar a implementação de estratégias de Comunicação que contribuam para
alavancar os resultados da empresa por meio do cumprimento do plano de
Comunicação, que envolve: canais de comunicação externa, como website,
newsletter e redes sociais; assessoria de imprensa; anúncios, catálogos, brochuras,
vídeos, apresentações e outros materiais institucionais; feiras, eventos, congressos,
projetos sociais e patrocínios; campanhas; pesquisas de imagem e auditorias de
marca; E em âmbito interno, canais de comunicação interna: impressos (revistas);
eletrônicos (Intranet, newsletter e redes sociais internas); presenciais (reuniões de
liderança, encontros com o presidente), campanhas e produtos de comunicação
interna (vídeos, apresentações);
*Proteger a reputação da Oxiteno por meio da divulgação de informações verídicas
e monitoramento dos pontos de contato entre a companhia e seus stakeholders
*Gerir o orçamento da área de Comunicação Marca, acompanhando os gastos x
resultados potenciais, e extrair o melhor valor sobre os investimentos realizados
*Medir a efetividade do plano de comunicação por meio de pesquisas e interface
com as áreas e profissionais
*Gerir a equipe de Comunicação por meio da designação de projetos, buscando
motivá-la de forma a obter resultados superiores por meio da satisfação e
reconhecimento dos profissionais (remuneração, benefícios, promoções,
movimentações transversais, etc.).
BENEFÍCIOS:
* Assistência Médica
* Assistência Odontológica
* Alimentação
* Seguro de vida
* Previdência Privada
* Subsídio de 50% para medicamentos
* PLR
* Bônus
Avalie a descrição da empresa
Estas informações são confidenciais e não influenciam no processo seletivo – serão
utilizadas para o prêmio VAGAS 10+, e ajudarão a empresa a melhorar a qualidade
de seus anúncios.

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1341178/coordenador-decomunicacao#sthash.kjbhFiqt.dpuf
www.vagas.com.br

OPERADOR DE TELEMARKETING / PIRACICABA / SP / 4 VAGA(S)
EMPRESA CONTRATA PARA INICIO IMEDIATO está com 4 vaga(s) em aberto para
PIRACICABA / SP.
Responsabilidades: TELEMARKETING ATIVO VAGA DE ESTÁGIO (NECESSÁRIO
ESTAR ESTUDANDO)
Requisitos: SEM EXPERIÊNCIA PRIMEIRO EMPREGO A PARTIR DE 16 ANOS
PREFERÊNCIA SEXO MASCULINO PRÉ-REQUISITO: COMUNICATIVO
Salário: R$ 500,00
Benefícios: PRÊMIO PARA QUEM ATINGIR AS METAS VALE-TRANSPORTE
Observações: TRABALHAR DE SEG A SÁB 5 HORAS POR DIA EMPRESA SE PROPÕE
A DAR TREINAMENTOS
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de DANIEL para o email RHPIRA2016@BOL.COM.BR com a sigla OP/TELEMARKETING no campo
assunto até o dia 30/05/2016.
Veja outras vagas de operador de telemarketing no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

EDUCAÇÃO

Professor (a) de Matemática
Código da vaga: k3422-203
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Juazeiro/BA
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Prestação de serviço
N.º vagas: 1
Data de abertura: 11/04/2016
Previsão de encerramento: 11/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1YqUzGH

COORDENADOR PEDAGÓGIO / MOGI MIRIM / SP / 1 VAGA(S)
Wizard está com 1 vaga(s) em aberto para MOGI MIRIM / SP.
Responsabilidades: Assistir aulas, datas comemorativas, treinamentos, reuniões,
atendimento aos pais, acompanhar os professores em suas necessidades, contratar
professores novos, treinar professores novos, acompanhar o rendimento de todos
os alunos assim como : faltas, problemas com aprendizagem, problemas de
comportamento em sala etc.
Requisitos: Falar Inglês fluentemente, gestão de pessoas.
Salário: a combinar
Benefícios: cesta básica, ajuda com combustivel
Observações: Enviar curriculum somente de candidatos da cidade de Mogi Mirim,
Mogi Guaçu, Itapira e engenheiro/">Engenheiro Coelho.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Marcia Rossi para
o e-mail mawizard@hotmail.com com a sigla coordenador no campo assunto até o
dia 30/07/2016.
Veja outras vagas de coordenador pedagógio no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Analista Pedagógico
Código da vaga: v1338295
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Belém / PA / BR
Quantidade de vagas: uma
Atividades:
• Acompanhar, orientar e capacitar instrutores de aprendizagem da unidade de
Belém, por meio de técnicas didáticas pedagógicas. Contato com empresas
parceiras para tratamento de assuntos ligados à Aprendizagem, participação em
fóruns de Aprendizagem e reuniões com órgãos públicos e empresas parceiras.
Requisitos:
• Ensino Superior completo em Pedagogia;
• Sólida experiência como Coordenador Pedagógico e vivência em sala de aula com
adolescentes e jovens;
• Possuir veículo próprio e CNH atualizada.
Oferecemos:
Remuneração: compatível com o mercado + benefícios: reembolso de
quilometragem (o cálculo dos valor por km rodado, inclui gastos com combustível +
estimativa do desgaste do veículo); 50% de reembolso do seguro do veículo
depositado em folha de pagamento; ticket refeição ou alimentação, seguro saúde e
odontológico Bradesco; seguro de vida; Incentivo à Educação (após 1 ano de casa,

permite o reembolso parcial de matrículas/mensalidades de cursos técnicos ou de
nível superior).
Contratação: como CLT, para jornada de 220 horas/mês, horário de 2a. a 6a. feira,
das 8 às 17h30. Necessário ter disponibilidade para eventuais viagens ou,
esporadicamente, trabalho após o expediente regular.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1338295/analistapedagogico#sthash.ZeZsvsXg.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Educação Corporativa
Código da vaga: v1335395
Nível hierárquico: Sênior
Local: Santana de Parnaíba / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
- Ter atuado em Universidade Corporativa
- Planejamento de treinamentos técnicos, institucionais e comportamentais;
- Treinamentos presenciais e e-learning;
- Integração de funcionários;
- Indicadores de T&D
- Conhecimento do Sistema Integrado TOTVS;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1335395/analista-de-educacaocorporativa#sthash.EjtWWnjy.dpuf
www.vagas.com.br

Professor de Ginástica Coletiva
Código da vaga: v1336753
Nível hierárquico: Pleno
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Atuar Ministrando aulas de Ginástica Coletiva (Treinamento
suspenso,Zumba,Aerodance, Aerobox,Body Combat,step, jump,treinamento
funcional,abdominal,CXWORX,ginástica localizada,body pump,rpm,spinning) para
adultos nas unidades I e II da empresa.
Principais benefícios:

VT;
Refeição na Empresa,
Plano de saúde;
Plano odontológico,
Seguro de vida;
Academia.
Necessário ser Bacharel em Educação Física, possuir o CREF
Disponibilidade para residir em Belo Horizonte
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1336753/professor-de-ginasticacoletiva#sthash.NuhxmMeI.dpuf
www.vagas.com.br

Professor Universitário - Imunologia Clínica
Código da vaga: v1337586
Nível hierárquico: Pleno
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
Ministrar aula de Imunologia Clínica no curso de Biomedicina
FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA
Necessário Graduação em Biomedicina. Necessário Mestrado Completo.
Desejável Doutorado
HABILIDADES
Experiência no ensino superior
LOCAL DE ATUAÇÃO
Faculdade Pitágoras Timbiras
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1337586/professoruniversitario-imunologia-clinica#sthash.bsnpluo2.dpuf
www.vagas.com.br

Professor Universitário - Supervisor de Estágio
Código da vaga: v1337604
Nível hierárquico: Pleno

Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
Supervisionar os alunos em campo de estágio obrigatório do curso de Biomedicina.
FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA
Necessário Graduação em Biomedicina.
Necessário Pós-graduação Completo. desejável Mestrado
LOCAL DE ATUAÇÃO
Faculdade Pitágoras Campus Timbiras
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1337604/professoruniversitario-supervisor-de-estagio#sthash.ujtJAhWG.dpuf
www.vagas.com.br

Assessor Pedagógico (Governo)
Código da vaga: v1335426
Nível hierárquico: Pleno
Local: Salvador / BA / BR
Quantidade de vagas: uma
Responsabilidades:
Este profissional atuará com fidelização de clientes, realizando a formação dos
produtos comercializados pela editora. Destacando-se as seguintes atividades:
• Formação de produto do fundamental I ao ensino médio, e EJA;
• Relacionamento com as escolas, secretaria da educação;
• Produção de conteúdo;
• Período de planejamento e estudo;
• Formação da equipe comercial;
• Estudo da concorrência;
• Interface com a área comercial durante as campanhas de divulgação;
Requisitos:
• Formação superior completa em Pedagogia ou licenciatura;
• Vivência em sala de aula;
• Forte envolvimento com a educação(ENSINO BÁSICO);
• CNH e disponibilidade para viagens;
• Disponibilidade para dedicação integral ao trabalho;
• Atuação em escolas públicas ou Secretaria da Educação, serão considerados
diferenciais).
Modalidade de contratação:
PRESTADOR DE SERVIÇOS (Pessoa Física ou Jurídica)
Local de trabalho:
Bahia
Horário:
Comercial
Remuneração:
Comercial

Facilidades:
Carro, Celular, Tablet, Alimentação e Reembolso de despesas.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1335426/assessor-pedagogicogoverno#sthash.KvExPoAJ.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Pedagógico
Código da vaga: v1338298
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Brasília / DF / BR
Quantidade de vagas: uma
Atividades:
• Acompanhar, orientar e capacitar instrutores de aprendizagem da unidade de
Brasília, por meio de técnicas didáticas pedagógicas. Contato com empresas
parceiras para tratamento de assuntos ligados à Aprendizagem, participação em
fóruns de Aprendizagem e reuniões com órgãos públicos e empresas parceiras.
Requisitos:
• Ensino Superior completo em Pedagogia;
• Sólida experiência como Coordenador Pedagógico e vivência em sala de aula com
adolescentes e jovens;
• Possuir veículo próprio e CNH atualizada.
Oferecemos:
Remuneração: compatível com o mercado + benefícios: reembolso de
quilometragem (o cálculo dos valor por km rodado, inclui gastos com combustível +
estimativa do desgaste do veículo); 50% de reembolso do seguro do veículo
depositado em folha de pagamento; ticket refeição ou alimentação, seguro saúde e
odontológico Bradesco; seguro de vida; Incentivo à Educação (após 1 ano de casa,
permite o reembolso parcial de matrículas/mensalidades de cursos técnicos ou de
nível superior).
Contratação: como CLT, para jornada de 220 horas/mês, horário de 2a. a 6a. feira,
das 8 às 17h30. Necessário ter disponibilidade para eventuais viagens ou,
esporadicamente, trabalho após o expediente regular.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1338298/analistapedagogico#sthash.yvjhX1al.dpuf
www.vagas.com.br

Coach Educacional - RS
Código da vaga: v1339206
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio Grande do Sul / BR
Quantidade de vagas: uma
Responsabilidades:
- Tarefas diárias:
Assessoria e atendimento às escolas;
Formação de educadores em tecnologia educacional e pedagógica;
Análise de aplicativos educacionais.
- Tarefas periódicas:
Análise de material didático impresso e digital;
Relatórios internos de visitas a clientes.
- Principal desafio:
Integrar o uso de tecnologias educacionais ao currículo escolar das Instituições
parceiras.
Requisitos:
- Formação: Superior completo na área da educação (Pedagogia ou Licenciaturas).
- Conhecimentos técnicos:
Pacote Office intermediário;
Aplicativos educacionais;
Ambientes virtuais de aprendizagem.
- Experiência anterior: Conhecimento de tecnologias educacionais e formação de
professores.
Modalidade de contratação: Prestação de Serviços.
Local de trabalho: Rio Grande do Sul - Todo o Estado
Horário: Comercial (Indispensável ter disponibilidade de horário e viagens)
Remuneração: R$ Entre 3.500,00 a 4.500,00.
Facilidades: Carro da empresa; Cartão combustível e alimentação; Tablet e celular
corporativos e Retributivo.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1339206/coach-educacionalrs#sthash.SI3DLeJu.dpuf
www.vagas.com.br

Consultor Educacional
Código da vaga: v1338915
Nível hierárquico: Sênior
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Principais atividades:
Acompanhar as demandas pedagógicas das escolas da
província Marista Centro Sul centralizadas na diretoria; conhecer e comunicar as

soluções educacionais propostas pela FTD Educação de acordo com as percepções
de necessidades da rede; participar da construção de planos de atendimento para a
rede de colégios envolvendo a consultoria de redes confessionais e gerando ações
de acompanhamento; etc.
Conhecimento em consultoria educacional e vivência anterior em sala de aula.
Local: Curitiba / PR
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1338915/consultoreducacional#sthash.ufc8euoS.dpuf
www.vagas.com.br

COORDENAÇÃO DE CURSO - EVENTOS E TURISMO
Código da vaga: v1340270
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Bernardo do Campo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
• Responsável pela gestão dos resultados gerais dos Cursos de Tecnologia em
Eventos e Turismo;
• Contribuir com as atividades de captação de alunos e acompanhar processos de
matrícula, junto a secretaria acadêmica etc.
• Supervisionar a execução dos planos de ensino e contribuir com a estrutura
pedagógica do programas acadêmicos;
• Estabelecer vínculos com os alunos, por meio do relacionamento continuo na
Unidade;
• Formar corpo docente compatível com o padrão institucional e especificidade dos
cursos, sendo responsável pela contratação e desenvolvimento dos professores,
para aplicação de novas metodologias e técnicas pedagógicas;
• Manter excelência no atendimento discente.
FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA
• Necessário possuir ensino superior completo em Turismo e pós graduação em
áreas afins ao da formação.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
• Necessário ter conhecimentos em Diretrizes Acadêmicas e do Ministério da
Educação (MEC);
• Ter atuado como docente.
HORÁRIO DE TRABALHO
• 20 horas/semana
LOCAL DE ATUAÇÃO
FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - ANCHIETA
Endereço da Unidade: Av. Sen. Vergueiro, 505, Jardim do Mar, São Bernardo do
Campo, SP

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1340270/coordenacao-de-cursoeventos-e-turismo#sthash.Ajr7MMdW.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Pedagógico - Campinas
Descrição Detalhada
Segmento: educação
Requisitos:
Ensino médio completo
Pacote office avançado
Experiência com atendimento ao público e rotinas administrativas (desejável
experiência em área escolar).
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Pedagogo – Itaguaí/RJ
Descrição Detalhada
Atividades:
Apto para atuar em diversas áreas educativas e compreender a educação técnica
Capaz de produzir e difundir conhecimentos no campo educacional.
Requisitos:
Capacidade de planejamento e execução de planos, dinamismo, além de saber
comunicar e transmitir idéias
Para atuar como pedagogo, é indispensável que o profissional possua o ensino
superior em pedagogia licenciatura plena.
Experiência mínima na função de 2 anos.
Dias da Semana: De segunda-feira à sábado
Horário / Período:
Das 12:00 horas às 21:00 horas

Trabalha aos sábados das 12:00 às 16:00
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$2000,00
Benefícios: Vale Refeição, Vale Transporte
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Coordenador de Pedagógico - Fortaleza
Descrição Detalhada
Segmento: educação
Atividades:
Experiência com alunos do ensino fundamental, acompanhamento dos mesmos,
suporte à diretoria e demais atividades inerentes à vaga
Requisitos:
Necessário experiência anterior na função
Ensino superior completo (pedagogia).
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Das 07:30 horas às 11:30 horas
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$2000,00
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

COORDENADOR (A) PEDAGÓGICO
Código da vaga: v1343642
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Cuiabá / MT / BR
Quantidade de vagas: uma
► Principais atividades:
Realizar planejamento de cronogramas de cursos ( metas , recursos físicos,
tecnológicos e pessoas) e acompanhar sua execução;
Gerenciar o orçamento da área educacional;

Fazer a gestão dos recursos materiais ( acervo, consumíveis) e o monitoramento
dos processos para assegurar a excelência e a qualidade;
Garantir o desenvolvimento de projetos integrados;
► Necessário:
Conhecimentos em Educação profissional, Legislação da Educação e pacote office
intermediário,
► Escolaridade:
Superior Completo em Pedagogia e Pós Graduação na área educacional
► Desejável:
Mestrado na área educacional
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1343642/coordenador-apedagogico#sthash.g0u88WIh.dpuf
www.vagas.com.br

Tutor Eletrônico (Educação Física - Licenciatura)
Código da vaga: v1341302
Nível hierárquico: Pleno
Local: Londrina / PR / BR
Quantidade de vagas: quatro
FORMAÇÃO ACADÊMICA
Ensino Superior Completo em Educação Física (Licenciatura);
Pós-Graduação Completa;
Experiência anterior na área de formação;
Atividades que irá exercer: Orientar os alunos por meio eletrônico nas atividades
realizadas, prestando esclarecimentos das dúvidas e procedimentos das atividades,
dos estudos independentes e da avaliação da aprendizagem.
Carga Horária: 24h/sem
Local de Trabalho: Londrina/PR - Unopar
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1341302/tutor-eletronicoeducacao-fisica-licenciatura#sthash.Y8lfMpqp.dpuf
www.vagas.com.br

Professor Pós-graduação - Disciplina: Metodologia do Ensino Superior
Código da vaga: v1343662

Nível hierárquico: Pleno
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
Ministrar aula de Metodologia do Ensino Superior.
HABILIDADES
Desejável experiência no ensino superior.
FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA
Necessário Pós-graduação Completo.
Desejável Mestrado
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Conceitos de ensino e aprendizagem e seus níveis.
Estratégias cognitivas e metacognição.
Ensino e fases de aprendizagem.
Compreensão e análise do processo de ensino. Planejamento como instrumento de
criação,
manutenção e aperfeiçoamento da ação docente.
Avaliação no processo do ensino-aprendizagem.
HORÁRIO DE TRABALHO
Sábados (entre 08h e 17h)
LOCAL DE ATUAÇÃO
Faculdade Pitágoras - Campus Venda Nova
ESTA POSIÇÃO TAMBÉM ESTÁ DISPONÍVEL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1343662/professor-posgraduacao-disciplina-metodologia-do-ensino-superior#sthash.Jiy4u1uq.dpuf
www.vagas.com.br

Professor Pós-graduação - Disciplina: Planejamento Estratégico de
Auditoria
Código da vaga: v1343664
Nível hierárquico: Pleno
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
Ministrar aula de Metodologia do Ensino Superior.
HABILIDADES
Desejável experiência no ensino superior.
FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA
Necessário Pós-graduação Completo.
Desejável Mestrado
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Estrutura e Planejamento de Auditoria. Definição de Auditoria.

Tipos de Auditoria.
Expectativa da Alta Administração quanto à função Auditoria Externa e Interna.
O papel e as responsabilidades do Auditor. Estrutura de Auditoria: Subordinação
(Interna); Perfil do Auditor (skills).
Gestão de Riscos Empresariais.
HORÁRIO DE TRABALHO
Sábados (entre 08h e 17h)
LOCAL DE ATUAÇÃO
Faculdade Pitágoras - Campus Venda Nova
ESTA POSIÇÃO TAMBÉM ESTÁ DISPONÍVEL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1343664/professor-posgraduacao-disciplina-planejamento-estrategico-de-auditoria#sthash.jwQFu3ml.dpuf
www.vagas.com.br

Professor Arquitetura
Código da vaga: v1342804
Nível hierárquico: Sênior
Local: Itabuna / BA / BR
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
Ministrar aulas nos cursos de Ensino Superior de Arquitetura. Preparar aulas,
aplicar provas, acompanhar o desenvolvimento dos alunos, bem como a presença
dos mesmos.
Disciplina: Técnicas retrospectivas restauração e patrimônio.
FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA
Ensino Superior completo em Arquitetura e Urbanismo.
Pós-graduação completa.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Experiência em Docência.
HORÁRIO DE TRABALHO
A combinar
LOCAL DE ATUAÇÃO
Itabuna/BA
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1342804/professorarquitetura#sthash.kutFZWbt.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA PEDAGÓGICO JÚNIOR - SÃO GONÇALO
Código da vaga: v1343463
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Gonçalo / RJ / BR
Descrição das Atividades:
- Participar de reunião com os Representantes de turmas;
- Atender os responsáveis dos estudantes, prestando informações a respeito da
vida escolar dos mesmos;
- Visitar as salas de aulas, em atendimentos as turmas, para esclarecimentos de
dúvidas e/ou tomar conhecimento de situações levantadas pelos estudantes;
- Atender as solicitações de revisão de Conceito de Frequência de estudantes,
registradas em requerimentos, analisando e fornecendo os resultados, visando
corrigir possíveis falhas nos registros ou esclarecer dúvidas;
- Dar suporte ao Coordenador Educacional nas solicitações de aproveitamento de
estudos (processo e planilha), no sentido de agilidade das ações e cumprimento dos
prazos para respostas;
- Analisar material de apoio pedagógico solicitado pelo instrutor, verificando a
pertinência da solicitação, para impressão;
- Dar suporte ao Coordenador Educacional no acompanhamento metodológico
(processo e planilha) de modo que as ações sejam realizadas conforme
cronograma;
- Analisar ocorrência de atrasos de Instrutores e direcionamento para o
Coordenador Educacional para tomada de decisão e providências que garantam o
cumprimento das horas/aula previstas;
- Subsidiar o Coordenador Educacional na emissão de relatórios dos índices de
reprovação, aprovação e evasão e cancelamento de matrículas, para verificação de
necessidade de melhorias na execução das aulas, quando for o caso;
- Acompanhar a operação educacional dos grupos de Jovem Aprendiz, realizando
contato com as empresas para obtenção de avaliação, frequência e desligamento;
- Analisar os resultados das pesquisas de satisfação para identificação dos itens a
serem verificados pela Coordenação Educacional, no que diz respeito à operação
educacional da Unidade.
Requisitos obrigatórios:
- Ensino Superior em Curso a partir do 4ºperíodo de Pedagogia ou Ensino Superior
Completo em Pedagogia.
- Idade mínima, no ato da inscrição: 18 anos
- Conhecimentos específicos em Pacote Office (Básico)
Local da vaga: SÃO GONÇALO- RJ
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1343463/analista-pedagogicojunior-sao-goncalo#sthash.zWJgdqGf.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente acadêmico-Botucatu-SP
Código da vaga: v1342957
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Botucatu / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Salário: será informado durante o processo.
Carga horária: 45 horas mensais (9 horas semanais)
Benefícios: VT, VA (Vale Alimentação) ou VR (Vale Refeição) de 12 reais por dia
útil, Bolsa de estudo, Assistência Médica, Convênio Farmácia e Seguro de vida.
-Contratação CLT com registro em carteira.
Requisitos:
- Formação completa em Pedagogia ou qualquer outra Licenciatura;
- Desejável experiência em atividades administrativas/acadêmicas (se refere a
atividades realizadas em secretarias de escolas);
- Experiência em docência.
- Desejável pós-graduação na área da educação;
OBS: As experiências precisam ser comprovadas mediante declarações das
instituições onde tenha trabalhado.
Resumo das Atividades:
* Ser o interlocutor dos assuntos pedagógicos, administrativos e acadêmicos junto
à coordenação do curso;
* Orientar a formação de grupos; Cadastrar os grupos no sistema;
* Auxiliar os alunos na organização de relatórios acadêmicos e de estágios;
* Orientar o aluno na utilização do portal educacional e ambiente virtual do aluno
(moodle) ajudando na criação do hábito de acesso e utilização destes meios;
* Realizar atividades que serão programadas e orientadas pela Coordenação do
Núcleo de Ensino a Distancia da Fael (NEAD), WORK SHOP;
* Acompanhar o aluno na realização das avaliações presenciais, que devem ser
realizadas no Polo de Apoio Presencial;
* Realizar atendimento adequado ao aluno;
* Retenção e captação de alunos, matricula e rematrícula;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1342957/assistente-academicobotucatu-sp#sthash.bSPvg1Qf.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador dos Cursos Tecnólogos de EAD (Pedagógico)
Código da vaga: v1331328
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
*Formação:
- Mestrado completo;

- Graduação ou Especialização em Gestão.
*Atividades:
- Produzir e alinhar conteúdos de curso existente e de novos cursos;
- Atuar no processo de tutoria;
- Promover a integração e o alinhamento com o Núcleo de Ensino a Distância;
- Participar das demais atividades relativas à Coordenação Pedagógica dos cursos.
*Local de Trabalho: Centro - RJ.
*Horário de trabalho: Integral (Composição de horas-aulas semanais mais
coordenação dos cursos).
* Salário: Informar pretensão salarial.
*Necessário:
- Experiência em coordenação de cursos a distância e presenciais;
- Experiência como conteudista e tutor em cursos de EAD.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1331328/coordenador-doscursos-tecnologos-de-ead-pedagogico#sthash.zVgRnX63.dpuf
www.vagas.com.br

Professor (a) de Educação Infantil
Código da vaga: k179-2
Ramo da empresa: Educação - Ensino Fundamental
Cidade: Pinhais/PR
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 28/04/2016
Previsão de encerramento: 12/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1T8Ykw4

Psicóloga Escolar Bilíngue
Pré-Requisitos:
- Formação Superior Completa Psicologia;
- Experiência comprovada como Psicóloga Escolar
- Conhecimento da língua inglesa (conversação) avançado – será testado.
- Conhecimento da língua portuguesa / Nova Regra Ortográfica / Fluência verbal e
escrita
Carga Horária: 30 horas semanais

Local de Trabalho: Laranjeiras.
Salário: R$4.800,00 + Benefícios
Os candidatos interessados e somente aqueles que estiverem dentro do perfil,
devem enviar o currículo, no corpo do e-mail, para alliage.vagas@gmail.com
mencionando no assunto:
Psicóloga Escolar Bilíngue
Os currículos analisados e considerados APTOS nesta etapa serão contatados num
prazo máximo de 15 dias da data de sua inscrição. Não havendo contato dentro do
prazo estipulado, solicitamos a atualização do seu currículo no banco de dados da
Alliage (www.alliage.com.br) para futuros contatos e oportunidades.
Atenciosamente. Equipe de Recrutamento & Seleção
Alliage Consultoria em Recursos Humanos
http://www.alliage.com.br/

Instrutor (a) de Educação Profissional
Código da vaga: k3422-216
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Brumado/BA
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Prestação de serviço
N.º vagas: 1
Data de abertura: 02/05/2016
Previsão de encerramento: 01/06/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1pXxMXe

Instrutor (a) de Educação Profissional
Código da vaga: k3422-217
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Guanambi/BA
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Prestação de serviço
N.º vagas: 1
Data de abertura: 02/05/2016
Previsão de encerramento: 01/06/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1pXxMXf

ENGENHARIA

Engenheiro de Manutenção / Engenheiro Mecânico
Código da vaga: v1320352
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Goiânia / GO / BR
Data de expiração: 10 de Maio de 2016
Requisitos da Vaga:
Sólida vivencia em manutenção mecânica industrial.
Conhecimento: ar comprimido, bombas, pneumática, hidráulica.
Salário:
A combinar.
Benefícios:
Assistência Médica;
Seguro de Vida;
Vale Refeição;
Local de Trabalho: Goiania
Grupo EmpZ
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1320352/engenheiro-demanutencao-engenheiro-mecanico#sthash.tcphH3xG.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro Meio Ambiente Sr
Código da vaga: v1320187
Nível hierárquico: Sênior
Local: Barra Bonita / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Maio de 2016
REQUISITOS:
formação em Engenharia Ambiental / Meio Ambiente;
pacote office e inglês intermediários.
RESPONSABILIDADES:
Participar e acompanhar os processos de auditoria e vistorias ambientais;
Apoiar e acompanhar o cumprimento da legislação;
Apoiar o gerenciamento das demandas das áreas Agrícola e Industrial relativas ao
controle e destinação final de resíduos, entre outras atividades.

OUTRAS INFORMAÇÕES:
Disponibilidade para residir na região de Barra Bonita;
Convênio médico, odontológio e farmacêutico, restaurante na empresa, vale
alimentação.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1320187/engenheiro-meioambiente-sr#sthash.8ui2demI.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro Eletricista - Jundiaí
Descrição Detalhada
Experiência com automação, controle e projetos elétricos.
Superior completo.
A empres aoferece:
Salário: a combinar
Contratação como freelancer
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Engenheiro Mecânico - Fortaleza
Descrição Detalhada
Requisitos:
Conhecimento / experiência em plataforma elevatória
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Analista de Engenharia / Processos - Fortaleza
Descrição Detalhada
Atividades:
Realizar testes de acondicionamento de produtos e cronometragem de processos,
Elaborar instruções operacionais padrão (iops).
Realizar auditoria de processos, acompanhar qualidade e mapear de processo.
Requisitos:
Graduado em engenharia de processos.
Desejável experiência na área.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
Das 07:00 horas às 17:00 horas
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Alimentação no Local, Cesta Básica
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Projetista Mecânico Pleno - São Paulo
Descrição Detalhada
Atividades:
Aprovação de solicitações da engenharia, desenhos mecânicos, lista técnica
mecânica e revisão de procedimentos e especificações técnicas da área
Elaboração de projetos mecânicos
Revisão de registro histórico de produto.
Requisitos:
Ensino superior completo em engenharia mecânica
Experiência na área
Conhecimento em softwares de projetos, ferramentas de desenvolvimento de
produtos e norma asme
Desejável inglês
Domínio em pacote office
Desejável pós
Crea ativo.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar

Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

ENGENHEIRO SÊNIOR
Código da vaga: v1338990
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / BR
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
Desenvolver projetos técnicos para construção, manutenção e operação de
Subestação, cabine primária e congêneres;
Acompanhar e apoiar as equipes de campo em atendimentos de manutenção
emergencial, preventiva e corretiva de equipamentos de média e alta tensão,
proteção e linha de transmissão aérea e subterrânea;
Responsável técnico na elaboração dos planos de manutenção de subestações,
proteção, linha e portfólio da AES Serviços;
Participar da elaboração dos planos de investimento de melhoria, modernização,
obra e projeto específico; controle sobre a execução dos planos de manutenção e
elaboração de relatórios informativos;
Suporte técnico à área centralizada no desenvolvimento de cases para clientes;
Planejar Execução de Obras;
Elaborar plano de operação de Subestação;
Acompanhar visitas, auditorias e inspeções de segurança em equipes;
Apoiar na elaboração do budget (Opex e Capex);
Programar, elaborar e ministrar treinamento, workshop e palestra;
Substituição temporária de Coordenador.
REQUISITOS DA VAGA:
Superior completo em Engenharia Elétrica/Eletrotécnica;
Inglês intermediário;
Pacote Office Intermediário;
Experiência em planejamento, manutenção e coordenação de projetos de
subestações de 15kV até 345 kV;
Conhecimento para elaboração de especificações técnicas para : disjuntores,
transformadores de potência, reatores, retificadores, banco de baterias, inversores
de frequência, painéis elétricos, painéis de média tensão, relés de proteção e
controle, transformadores de corrente, transformadores de potencial, equipamentos
de automação, para-raios e seccionadores até 345 kV;
Conhecimento em preparar o planejamento e cronograma de execução/recursos
para as atividades do site.
LOCAL DE TRABALHO:
Barueri-SP
See
more
at:
https://www.vagas.com.br/vagas/v1338990/engenheirosenior#sthash.h7vQuXtJ.dpuf
www.vagas.com.br

ENGENHEIRO AGRÔNOMO
Código da vaga: v1338584
Nível hierárquico: Pleno
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Cliente: Indústria multinacional situada na RMC - Região Metropolitana de
Campinas:
Requisitos:
Experiência em aplicação de produtos agronômicos.
Experiência em Fertiirrigação.
Formação em Engenharia Agronômica.
Desejável Especialização em Meio Ambiente.
Inglês Avançado - Fluente.
Atribuições do cargo:
Acompanhamento de áreas de fertiirrigação.
Distribuição e aplicação de produtos fertiirrigação
Prescrição de receituário para fertiirrigações.
Elaborar relatório, parecer e laudo técnico em sua área de especialidade;
Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene
e preservação ambiental.
Estudar os efeitos da rotatividade, drenagem, irrigação, adubagem e condições
climáticas, sobre culturas agrícolas, realizando experiências e analisando seus
resultados na fase da semeadura, cultivo e colheita.
Realizar investigações sobre cultivos agrícolas e pastagens, e elaborar novos
métodos de produção ou aperfeiçoar os já existentes.
Orientar a técnica agrícola: semeadura, plantio, adubação, melhoramento e
aumento das
espécies vegetais, colheita, armazenamento, combate às pragas, rendimento de
produtos, reflorestamento, processos de irrigação e drenagem, regulagem das
águas por meio de diques, barragens e canais.
Orientar e estudar a qualidade e o tratamento do solo.
See
more
at:
https://www.vagas.com.br/vagas/v1338584/engenheiroagronomo#sthash.govxFR3v.dpuf
www.vagas.com.br

ENGENHEIRO DE QUALIDADE
Código da vaga: v1338806
Nível hierárquico: Sênior
Local: Araraquara / SP / BR

Responsabilidades:
Gestão do programa de Qualidade.
Responsável pelos relatórios diários, semanais e mensais de status de controle de
qualidade sobre projetos.
Reuniões com clientes/contratante sobre assuntos de Controle de Qualidade e
resolver problemas de qualidade junto ao cliente.
Criar instruções de trabalho, procedimentos e treinamentos.
Formular e manter objetivos de garantia da qualidade, com processo de produção.
Projetar, desenvolver e manter ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 E
IRS(INTERNACIONAL RAILWAY INDUSTRI STANDARD).
Contatar fornecedores quando houver problemas de matéria prima.
Requisitos:
Superior: Engenharia Mecânica
Inglês: Avançado/fluente
Leitura, interpretação de projetos mecânicos e elétricos.
Vaga para Araraquara
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1338806/engenheiro-dequalidade#sthash.hxdhYbnt.dpuf
www.vagas.com.br

ENGENHEIRO ELÉTRICO JÚNIOR
Código da vaga: v1339368
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / BR
Quantidade de vagas: uma
Atividades:
Acompanhar, controlar e analisar os dados de consumo e de demanda de
energia elétrica e respectivos gastos associados;
Responder pela interface com os fornecedores;
Pesquisar alternativas e novas tecnologias que possam resultar em eficiência
energética na companhia;
Controle de indicadores.
Pré – Requisitos:
Superior completo em Engenharia Elétrica, com ênfase em Sistemas de
Potência;
Noções sobre mercado livre de energia elétrica, sendo diferencial ser oriundo
de grandes empresas consumidoras de energia;
Domínio de sistemas de distribuição de energia;
Excel avançado;
Inglês avançado.
Horário de Trabalho: Segunda à sexta (44 horas semanais)
A empresa oferece amplo pacote de benefícios.

Os interessados deverão encaminhar a pretensão salarial.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1339368/engenheiro-eletricojunior#sthash.AXVX3kZn.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro Especialista Manutenção
Código da vaga: v1338053
Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Principais responsabilidades:
• Analisar as etapas de manutenção e desenvolver propostas técnicas às equipes de
execução.
• Elaborar, revisar e avaliar contratos de manutenção.
• Acompanhar o planejamento, manutenções preventivas e as atividades solicitadas
pelas áreas de manutenção na oficina de reparo.
• Avaliar propostas técnicas; desempenho dos sistemas, processos e equipamentos.
• Sanar dúvidas técnicas junto as empresas contratadas para elaboração de
escopos de reparos.
• Apoiar engenharia de manutenção na nacionalização de equipamentos e seus
componentes.
• Apoiar engenharia de manutenção na análise e tratamento de falhas junto às
áreas.
• Liberar ordens no sistema para execução na oficina.
• Dar suporte na priorização dos itens a serem fornecidos por suprimentos para
andamento das atividades.
• Garantir prazos de atendimento das ordens de reparo.
• Definir mudanças de escopo de reparos.
• Elaborar catálogos de serviços padronizados para reparos de equipamentos de
alta frequência ou estratégicos.
• Levantar custos de fabricação / manutenção de equipamentos, envolvendo:
- Custo das materiais e itens comerciais necessários.
- Estimativa de tempo de operação em usinagem, caldeiraria, soldagem,
montagem, inspeção, teste, embalagem, expedição e transporte.
- Pesquisa de novos fornecedores de materiais especiais.
- Elaborar planilhas para apresentação os custos finais.
Requisitos:
- Formação Acadêmica: Engenharia Mecânica ou Mecatrônica ou similar.
- Inglês: Fluente
- Pacote Office: Avançado

- Conhecimentos em: Siderurgia, Minério, Técnicas de Planejamento, Gestão de
Contratos, Gestão de Projetos, Ferramentas da Qualidade, Software de
Gerenciamento da Manutenção (SAP – PM e MM) e/ou ERP similar.
Local de Trabalho: Santa Cruz (Rio de Janeiro - RJ)
See
more
at:
https://www.vagas.com.br/vagas/v1338053/engenheiroespecialista-manutencao#sthash.Wo1r3NOK.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Processos Sr (Foco em Etanol)
Código da vaga: v1310881
Nível hierárquico: Sênior
Local: Piracicaba / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
REQUISITOS:
Ensino Superior completo em: Engenharia (Química, Bioprocessos, Biotecnologia,
Alimentos), Física ou Ciências Biológicas;
Pós-graduação / Especialização em Enzimologia, Bioprocessos de fermentação, Prétratamento ou outras formações relacionadas a produção de etanol;
Domínio do Pacote Office;
Inglês avançado.
RESPONSABILIDADES:
Avaliação de processos bioquimicos;
Transferência de tecnologia em disciplinas de fermentação;
Enzimologia e pré-tratamento de biomassa;
Desenvolvimento de projetos técnicos e estudos de viabilidade econômica;
Transferência de tecnologia com operação industrial.
OUTRAS INFORMAÇÕES:
Disponibilidade para residir em Piracicaba ou região;
Salário e benefícios compatíveis com o mercado.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1310881/engenheiro-deprocessos-sr-foco-em-etanol#sthash.DLmVDTig.dpuf
www.vagas.com.br

ENGENHEIRO DE MATERIAIS / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Confidencial está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Rotinas do Setor de engenharia.

Requisitos: Necessário curso Superior em engenheiro/">Engenheiro de Materiais.
NÃO PRECISA TER EXPERIÊNCIA.
Salário: a combinar
Benefícios: A combinar
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
metalurgica_campinas@yahoo.com.br com a sigla Engenheiro/Materiais no campo
assunto até o dia 26/05/2016.
Veja outras vagas de Engenheiro de Materiais no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

INSPETOR DE SOLDA N1
Código da vaga: v1343668
Nível hierárquico: Técnico
Local: Guaratinguetá / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Formação: Superior completo em Engenharia Mecânica.
• Planejar e supervisionar a execução das atividades de solda e estruturas
metálicas, de acordo com a programação de produção.
• Qualificar procedimentos de solda e qualificar profissionais em soldagem.
• Inspecionar processos de fabricação de acordo com normas de qualidade,
preservação do meio ambiente e segurança do trabalho.
• Elaborar e controlar o PAR (Plano de Alteração e Reparo)
Desejável:
• Experiência na área.
• Certificação em Solda N1.
• Possuir registro no CREA.
• Experiência em cargos de liderança.
Local: Vale do Paraíba
01 oportunidade.
Encaminhar curriculuns com pretensões salariais.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1343668/inspetor-de-soldan1#sthash.EZg80Y5k.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Produção
Código da vaga: v1343686
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação

Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Coordenador de Produção
Responsabilidades:
Será responsável pela coordenação da equipe de têmpera.
Principais áreas de atuação:
O Coordenador de Produção irá atuar na área de Fornos, reportando-se a gerencia
de produção e se relacionando com demais líderes da área.
Seu perfil:
Sólida experiência na área de tratamento térmico / têmpera / fornos.
Formação superior em engenharia Metalurgista / engenharia de Materiais com
especialização em metalurgia ou Técnico Metalurgista.
Desejável Inglês intermediário.
Conhecimento em aço rápido para ferramentas de corte (M2, M42, M35),
produzidos por metalurgia convencional e por metalurgia do pó (sinterização) nas
condições de laminados ou forjados.
Conhecimento em Metalurgia Física e em de Aços Rápido.
Conhecimento em termometria aplicada a tratamento térmico.
Conhecimento de métodos de ensaios de dureza Vickers e Rockwell C.
Diagnósticos de desvios de processos de tratamento térmico com endereçamento
de ações preventivas e/ou corretivas junto às áreas de suporte (Engenharia e
Manutenção) ou à prestadores de serviços.
Conhecimento de processos de Tratamento Térmico aplicados a Aços Rápido
(Recozimento, Têmpera e Revestimento).
Conhecimento técnico e operacional de fornos de Têmpera (vácuo, atmosfera
controlada) e suas principais características.
Conhecimento técnico e operacional de fornos de Revestimento e seus processos
específicos de condicionamento superficial (oxidação a vapor, colorações).
Conhecimento prático de processos físico químicos visando limpeza prévia dos
materiais para adequação aos ciclos de tratamento superficial (revestimento).
Habilidade em Gestão de Pessoas.
Sandvik Machining Solutions é a área de negócio focado em produtos e soluções
para a indústria de corte do metal. É composto de quatro áreas de produtos que,
juntos, têm uma posição de liderança no mercado mundial; Sandvik Coromant,
Walter, Seco Tools e Dormer.
Local: Interlagos - São Paulo-SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1343686/coordenador-deproducao#sthash.2lznT3Rl.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Processos Sr.
Código da vaga: v1343092

Nível hierárquico: Sênior
Local: Camaçari / BA / BR
Quantidade de vagas: uma
Atividades:
Observar dados de problemas de produção e trazer solução, identificar
problemas, entender do processo, ação focada no processo, entender o processo de
misturar, tomar decisões técnicas de compostos.
Requisitos:
-Formação completa em Engenharia Química ou Materiais;
-Inglês avançado
-Excel avançado
-Desejável vivência em indústria de pneus
-Conhecimentos em misturar, polímeros, fórmulas e compounder
-Possuir registro no CREA.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1343092/engenheiro-deprocessos-sr#sthash.vfyczyAq.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Engenharia
Código da vaga: v1343363
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Atividades:
Registro de informações e arquivo de projetos. Acompanhar processo do Auto de
Vistoria do Corpo de Bombeiros e laudo técnico. Acompanhar o processo de
elaboração do PGRSS e fornecer dados para obtenção de alvará sanitário. Agendar
e acompanhar manutenções em terminais bancários e funcionamento dos
elevadores e auditórios. Regularizar situações de imóveis junto aos órgãos públicos.
Requisitos:
Graduação em Arquitetura;
Conhecimento em Excel e Autocad Intermediário;
Conhecimento em MS Project;
Benefícios:
Assistência médica;
Assistência odontológica;
Convênio farmácia;
Participação nos lucros e resultados;
Seguro de vida;
Vale transporte.
Carga Horária:
08:00 às 18:00 (44 horas semanais)
Escala de segunda a sexta.

See
more
at:
https://www.vagas.com.br/vagas/v1343363/analista-deengenharia#sthash.rUZWoLnz.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Projetos de Segurança - Temporário
Código da vaga: v1343177
Nível hierárquico: Técnico
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Trata-se de uma oportunidade temporária com duração de 3-6 meses. Destinamos
esta oportunidade a profissionais desempregados e com disponibilidade imediata.
Requisitos Obrigatórios:
-Superior completo em Engenharia;
-Pós-graduação completa ou cursando em Segurança do Trabalho;
-Experiência com elaboração e verificação de Projetos de Segurança contra
incêndio;
-Sólidos conhecimentos de normas e da legislação vigente relacionada a Segurança
Contra Incêndios;
-Forte cultura de segurança e projetos de proteção e combate à Incêndio.
Buscamos profissionais com boa comunicação, relacional, detalhista, organizado,
proativo, e com visão crítica.
É necessário a disponibilidade de viagens nacionais curtas.
Oferecemos remuneração base de Engenheiro + benefícios, além de contratação
CLT.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1343177/engenheiro-deprojetos-de-seguranca-temporario#sthash.a6tsOVYr.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Operação de Mina Jr
Código da vaga: v1343414
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Ouvidor / GO / BR
Quantidade de vagas: uma
Pré Requisitos:
Escolaridade: Curso Superior completo em Engenharia de Minas.
Habilitação: CNH B

Principais atividades:
Acompanhamento das seguintes atividades operacionais de mina, sendo
supervisionado pelo Coordenador de mina e orientado pelo Engenheiro de Minas
Pleno ou Engenheiro de Minas Sênior: perfuração e desmonte, carregamento,
transporte interno, britagem e transporte rodoviário de modo a garantir o
cumprimento do plano mensal de lavra e alimentação de minério nas usinas de
Nióbio.
Conhecimentos Específicos:
Pacote Office.
Oferecemos remuneração e benefícios compatíveis com o mercado.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1343414/engenheiro-deoperacao-de-mina-jr#sthash.CExV0JLu.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Segurança do Trabalho Pl - Campinas/SP
Código da vaga: v1343597
Nível hierárquico: Pleno
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Cidade: Campinas - SP
ATIVIDADES:
• Vistoriar, avaliar, realizar perícias, emitir parecer técnico e indicar medidas de
controle sobre grau de exposição a agentes agressivos, insalubres e perigosos;
• Analisar eventos (acidentes, incidentes e etc.) com a finalidade de identificar as
causas e propor medidas corretivas e/ou preventivas;
• Elaborar, difundir e manter atualizada as ferramentas do Sistemas de Gestão de
Saúde e Segurança Ocupacional;
• Realizar inspeções/acompanhamentos junto à equipes, em áreas de riscos e local
de trabalho, verificando o cumprimento dos procedimentos de segurança, EPIs,
EPCs, ferramentas e equipamentos;
• Elaborar programas de prevenção de acidentes e danos a saúde ocupacional
(PPRA, PCMAT, PCA, outros), acompanhar periodicamente as ações / medidas
preventivas, elaborar planos de atendimento à situações de emergência, orientar
brigadistas e coordenar a realização de simulados;
• Manter atualizada a base de dados referentes aos acidentes do trabalho,
desenvolver estudos probabilísticos e elaborar relatórios gerenciais;
• Desenvolver temas e realizar palestras e treinamentos nos locais de trabalho
relativos a prevenção de perdas pessoais, materiais e ambiental.
PRÉ-REQUISITOS:
• Necessário formação superior completa em Engenharia Elétrica;
• Necessário especialização em Segurança do Trabalho;

• Necessário experiência empresas de geração, transmissão, distribuição de
energia, obras e manutenção de linhas e redes de distribuição;
• Necessário experiência como auditor de OSHAS;
• Necessário conhecimento de sistemas de gestão integrado de SSMA;
• Necessário conhecimento nível instrutor de NR10 e NR35;
• Necessário ter atuado com desenvolvimento de normas e procedimentos de
Saúde e Segurança do Trabalho;
• Necessário ter implementado programas comportamentais e culturais de
segurança;
• Necessário disponibilidade para viagens;
• Desejável conhecimento nível instrutor de NR33;
• Desejável inglês intermediário;
• Domínio pacote Office.
OBS: Todas as etapas do processo são eliminatórias e poderão ser alteradas
conforme número de inscritos.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1343597/engenheiro-deseguranca-do-trabalho-pl-campinas-sp#sthash.3PvzY9i3.dpuf
www.vagas.com.br

ENGENHEIRO GEOTÉCNICO PLENO
Código da vaga: v1340767
Nível hierárquico: Pleno
Local: Oriximiná / PA / BR
Escolaridade Mínima Obrigatória: Superior completo em Engenharia Civil.
Experiências e Conhecimentos Obrigatórios: Experiência em projetos de geotecnia aplicados à barragens de rejeito.
- Experiência em operação de barragens de rejeito.
- Conhecimento em auditorias de segurança de barragens de rejeito.
- Domínio do software Slide e Autocad.
- Conhecimento em gerenciamento de projetos.
- CNH Categoria "B".
- Mestrado em geotecnia.
Experiências e Conhecimentos Desejáveis:
- Inglês Fluente.
- Experiência com laudos técnicos de barragens.
See
more
at:
https://www.vagas.com.br/vagas/v1340767/engenheirogeotecnico-pleno#sthash.aABAv7sk.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro Civil
Código da vaga: v1340856
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Requisitos:
Ensino Superior completo em Engenharia Civil
Atividades:
Gerenciamento de obra de infra estrutura de sites, dentre elas:
- Aprovação de projeto estrutural e executivo de infra estrutura de sites;
- Aprovação de orçamento de material e serviço de obra civil;
- Fiscalização em campo de obra;
- Aceitação de serviços de obra civil e de instalação de sites.
Local: São Cristóvão - RJ
Temporário de 3 meses
Salário à combinar e benefícios.
See
more
at:
https://www.vagas.com.br/vagas/v1340856/engenheirocivil#sthash.HMuCDAY7.dpuf
www.vagas.com.br

INDÚSTRIA

INSPETOR DE QUALIDADE JR / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Metalúrgica Nacional de Pequeno porte está com 1 vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Rotinas da função.
Requisitos: Ter atuado em metalúrgica.
Salário: a combinar
Benefícios: VT, Refeição no local
Observações: Informar pretensão salarial
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
oportunidadescampinas@bol.com.br com a sigla Inspetor Jr no campo assunto até
o dia 18/11/2016.
Veja outras vagas de Inspetor de Qualidade Jr no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Coordenador de Indústria (Senior)
Código da vaga: v1322810
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Goiânia / GO / BR
Data de expiração: 15 de Maio de 2016
Requisitos da Vaga:
Elaboração de projetos de melhoria com foco em aumento da qualidade e da
produtividade, bem como redução de custos. Desenvolvimento de cultura orientada
a qualidade e segurança do trabalho. Imprescindível experiência em gestão
industrial. Vivência em gestão de equipes. Conhecimentos na gestão da qualidade e
segurança do trabalho
Salário:
Informar pretensão no currículo. Salário negociável de acordo com a experiência.
Benefícios:
Assistência Médica;
Seguro de Vida;
Vale Refeição;
Vale Alimentação;
Vale Transporte;
Local de Trabalho: GOIANIA
Forma de Contrato:
CLT
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1322810/coordenador-deindustria-senior#sthash.rZiW3dgq.dpuf
www.vagas.com.br

Torneiro (a) CNC
Código da vaga: k337-972
Ramo da empresa: Indústria Mecânica
Cidade: Contagem/MG
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 2
Data de abertura: 04/04/2016
Previsão de encerramento: 31/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1RKs5DV

Aprendiz
Código da vaga: k337-973
Ramo da empresa: Indústria Mecânica
Cidade: Contagem/MG
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 2
Data de abertura: 04/04/2016
Previsão de encerramento: 31/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1RKs5Uc

GESTÃO DA QUALIDADE / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Ramo de Usinagem. está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: - Toda rotina de gestão da qualidade
Requisitos: - Ensino Médio Completo - Leitura e Interpretação de desenho técnico
mecânico - Metrologia - Informática - Experiência em gestão da qualidade (ISO
9000 e todas ferramentas da qualidade)
Salário: a combinar
Benefícios: - Café da manhã - Vale Transporte - Convenio médico - Almoço - Cartão
bonificação
Observações: Residir em Campinas
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de A/C Andressa para
o e-mail contratacao.metalurgica@gmail.com com a sigla GEST. QUAL. no campo
assunto até o dia 30/06/2016.
Veja outras vagas de GESTÃO DA QUALIDADE no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Operador de Produção A
Código da vaga: v1339094
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Informações:
Local: Butantã – São Paulo;
Regime de contratação: CLT;

Salário: Trabalhando com pretensão salarial (importante constar no currículo);
Benefícios: Os de praxe de indústria farmacêutica
Requisitos:
- Ensino Médio Completo;
- Imprescindível experiência em indústria farmacêutica como operador de
máquinas;
- Desejável já ter trabalhado com injetáveis, área limpa / estéreis;
- IMPRESCINDÍVEL TER CONHECIMENTO EM ENVASADORAS DE AMPOLAS BASUCH,
ENVASADORA DE FRASCOS GRONINGER, BPF(BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO,
ENTRADA EM AREA LIMPA, LIMPEZA EM AREA LIMPA, CONTROLE EM PROCESSO
DURANTE O ENVASE.
Responsabilidades:
Operar máquinas das áreas produtivas e responder pelo correto funcionamento das
mesmas, a fim de contribuir para o cumprimento da Programação de Produção e
garantir a qualidade dos produtos fabricados.
Avalie a descrição da empresa
Estas informações são confidenciais e não influenciam no processo seletivo – serão
utilizadas para o prêmio VAGAS 10+, e ajudarão a empresa a melhorar a qualidade
de seus anúncios.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1339094/operador-de-producaoa#sthash.Y8nJlV7M.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Logística I
Código da vaga: v1339344
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Pré-Requisitos:
•
Ensino Superior Completo em Administração ou Logística
•
Experiência anterior na função
•
Excel Intermediário
•
Conhecimento das ferramentas de planejamento e controle de
estoque tipo: ponto de reposição ou Min x Max
•
Desejável experiência em indústrias com itens de consumo e partes e
peças de máquinas.
Atividades:
•
Responsável por planejar e controlar o estoque de produtos da linha
de negócios Solutions.
• Fazer follow up de pedidos
• Emitir relatórios de análises gerenciais

•
Acompanhar itens obsoletos e em slow moving
Pacote de Benefícios:
•
Plano Saúde e Odontológico
•
Previdência Privada - Itaú ;
•
Remuneração Variável ;
•
Plano de Ações ;
•
VR R$ 28,00;
•
VT;
•
Seguro de Vida;
•
Auxílio Creche;
•
2 pares de lentes por ano;
Informações Adicionais:
•
Local de trabalho - Penha
•
Horário de 08h30 às 18:00
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1339344/analista-de-logisticai#sthash.sgFhR6tK.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Produção - Campinas
Descrição Detalhada
Segmento: indústria
Requisitos:
Experiência em indústria no ramo de papelão ondulado, impressoras flebográficas,
ffg, cvr, cvp.
Noções de montagem de clichês de foto polímero.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Ferramenteiro de Moldes Plásticos - Jundiaí
Descrição Detalhada
Requisitos:

Experiência com manutenção de moldes de injeção, sopro e em máquinas
Operatrizes.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte, Cesta Básica
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Montador de Máquinas - Jundiaí
Descrição Detalhada
Competências Técnicas:
Técnico mecânico.
Experiência na função, com conhecimento em mecânica, hidráulica, pneumática,
Automação
Disponibilidade para viagens.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte, Alimentação no Local, Convênio Médico, Convênio
Odontológico, Assistência Farmacêutica, Cesta Básica
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Coordenador de Produção - Jundiaí
Descrição Detalhada
Segmento: indústria
Experiência em indústria no ramo de papelão ondulado, impressoras flebográficas,
ffg, cvr, cvp. Noções de montagem de clichês de foto polímero.
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar

Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Encarregado de Fundição - Jundiaí
Descrição Detalhada
Segmento: indústria (metalúrgica)
Experiência na função.
Superior completo.
A empresa oferece:
Salário: R$ 2. 743,00
Benefícios: periculosidade + cesta básica + vt.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Inspetor da Qualidade - Jundiaí
Descrição Detalhada
Segmento: indústria
Experiência na função, na área de abrasivos.
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: vt / fretado + cesta básica + refeição no local + convênio médico.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Auxiliar de Montagem de Eletrônicos - Valinhos
Descrição Detalhada
Porte da empresa: Grande
Atividades:

Atuar no processo de soldagem componentes eletrônicos em placas de circuitos
elétricos e efetuando o teste final
Requisitos:
Curso de eletrônica básica
Experiência anterior na função solda de componentes.
Inspeção visual
Possuir conhecimento em atividades de montagem de componentes elétricos /
eletrônicos.
Residir na região
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$2000,00
Benefícios: Vale Transporte, Alimentação no Local, Cesta Básica
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Operador de Produção / Fundição - Valinhos
Descrição Detalhada
Porte da empresa: Grande
Atividades:
Atuar no processo de fundição, na confecção de moldes com areia sintética para
fundição, envase de moldes.
Requisitos:
Residir Valinhos ou vinhedo ou bairros próximos
Ensino médio completo
Experiência com fundição, processo de confecção de moldes.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$2000,00
Benefícios: Vale Transporte, Alimentação no Local, Cesta Básica
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Mecânico Industrial – Maracanaú/CE
Descrição Detalhada
Segmento: engenharia
Requisitos:
Experiência com mecânica de manutenção de equipamentos industriais.
Possuir habilitação categoria ?b? e ensino médio.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte, Alimentação no Local, Convênio Médico, Convênio
Odontológico, Cesta Básica, PLR
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Gerente de Produção - Campinas
Descrição Detalhada
Atividades:
Manter a produção segundo o programação de maneira a atender a demanda,
manter o nível de qualidade esperado para os produtos produzidos,gerir recursos
humanos e maquinas de maneira a atingir a produção com consequente redução de
custos, manter a equipe motivada, dar suporte no desenvolvimento de novas
formulações e produtos.
Requisitos:
Superior completo
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

ASSISTENTE DE QUALIDADE / JAGUARIUNA / 1 VAGA(S)
EXPERT CONSULTORIA EM RH está com 1 vaga(s) em aberto para JAGUARIUNA.
Responsabilidades: Auxilia o coordenador nas atividades da área de Qualidade
(atendimento de reclamações de clientes, controle de não conformidades,
solicitação de ações corretivas aos fornecedores, auxilio na execução de ações
corretivas e preventivas internas, etc.
Requisitos: Ensino Médio Completo, desejável Superior em Engenharia de Produção
ou áreas afins, inglês intermediário, cursos de ISO 9001 e auditoria interna.
Conhecimento Pacote Office, desejável SAP.
Salário: a combinar
Benefícios: Convênio Médico, Odontológico, Seguro de Vida, Refeição no local, Vale
transporte.
Observações: Trabalho temporário , licença maternidade.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Roseli para o email sel1.jag@expertconsultoria

PREP DE CENTRO DE USINAGEM / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Metalurgica está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Preparação e programação das máquinas relacionadas a CNC –
Centro de Usinagem e outras máquinas, auxiliar os operadores quando for
necessário.
Requisitos: Necessário Experiência como Preparador de centro de Usinagem, Cursos
Senai.
Salário: a combinar
Benefícios: A combinar
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
metalurgica_campinas@yahoo.com.br com a sigla Preparador CNC no campo
assunto até o dia 22/05/2016.
Veja outras vagas de Prep de Centro de Usinagem no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Engenheiro Químico - Varginha
Código da vaga: v1340643

Nível hierárquico: Gerência
Local: Varginha / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Sumário das Atividades: Será responsável por toda por projetar, construir e operar
plantas industriais, bem como processos químicos de Indústria de Minério.
Requisitos: Ensino superior completo em Engenharia Química.
Necessário experiência como Engenheiro químico em industrias de Minérios.
Local de Trabalho: Varginha (Necessário que resida próximo ou que tenha
disponibilidade para mudança).
Horário de trabalho: Administrativo.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1340643/engenheiro-quimicovarginha#sthash.q9Vxm9oV.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Industrial - Varginha
Código da vaga: v1340638
Nível hierárquico: Gerência
Local: Varginha / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Sumário das Atividades: Será responsável por toda manutenção industrial de uma
de nossas unidades fabris.
Requisitos: Ensino superior completo em Engenharia Mecânica ou Química.
Necessário experiência em manutenção industrial e de preferência como Gerente
Industrial em industrias de Minérios.
Local de Trabalho: Varginha (Necessário que resida próximo ou que tenha
disponibilidade para mudança).
Horário de trabalho: Administrativo.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1340638/gerente-industrialvarginha#sthash.q94FEns8.dpuf
www.vagas.com.br

GERENTE DE PRODUTOS
Código da vaga: v1341744
Nível hierárquico: Gerência

Local: Santana de Parnaíba / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Pré - Requisitos
•
Superior completo em: Administração, Engenharia, Marketing e
Economia ou afins;
•
Vivência em indústria, atuando nas áreas de marketing – produtos;
•
Inglês Fluente;
•
Domínio no Pacote Office.
Salário compatível + pacote de benefícios.
Local de Trabalho e Horário
•
Santana de Parnaíba - SP.
•
Horário Administrativo.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1341744/gerente-deprodutos#sthash.33ua3YQk.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar de Produção - 08 vagas
Código da vaga: v1343516
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas:8
***CONTRATAÇÕES SOMENTE EM MAIO***
Vagas Temporárias
Local: Butantã
Benefícios: VT e refeitório no local
Salário: R$ 1.279,00
Horários:
1 vaga - 1º Turno - 06h00 às 14h00 (Segunda a Sábado);
7 vagas - 2º Turno - 14h00 às 22h00 (Segunda a Sábado);
Requisitos:
Ensino Médio completo;
Experiência com produção de Indústria alimentícia, química, farmacêutica,
cosmética ou plástica.
Residir em local de fácil acesso para a região.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1343516/auxiliar-de-producao08-vagas#sthash.WBYZAULY.dpuf
www.vagas.com.br

Técnico em Segurança do trabalho
Código da vaga: v1341635
Nível hierárquico: Técnico
Local: Osasco / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Vaga inicialmente temporária, com possibilidade de efetivação.
Local: Osasco inicialmente.
Horário: Das 12:00 às 22:00, de segunda à sexta
Salário: A combinar
Benefícios: Estacionamento e restaurante na empresa. Após a efetivação,
acrescentam outros benefícios.
REQUISITOS:
Sólida experiência em rotinas gerais de TST.
Domínio da portaria 3214 e experiência em realização de treinamentos relacionados
à portaria 3214.
Habilidades em inspeções em campo.
Preferencialmente com experiência em empresas multinacionais ou industrias de
grande porte.
Será um diferencial inglês intermediário e conhecimento em meio ambiente.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
Administrar toda a área de segurança do trabalho relacionado à Portaria 3214.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1341635/tecnico-em-segurancado-trabalho#sthash.eOxj2gpd.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Produto Especialista
Código da vaga: v1327873
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Brasil
Requisitos:
- Graduação completa em Engenharia Mecânica ou áreas afins
- Desejável MBA em Gestão de Projetos
- Necessário ter trabalhado com desenvolvimento de Produto de uma das máquinas
seguintes: Carregadeira, escavadeira, motoniveladora, rolo compactador e/ou
retroescavadeira)
- Necessário grande experiência em desenvolvimento de produtos de máquinas
pesadas de construção (citadas acima)
- Conhecimento Pacote Office
- Conhecimento CAD, Pro-E, FEMEA, Project e 6 Sigma
- Conhecimento SAP/ PLM
- Inglês Avançado

Benefícios:
- Plano de Saúde
- Plano Odontológico
- Restaurante na empresa
- Transporte fretado
- Seguro de vida em grupo
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1327873/engenheiro-deproduto-especialista#sthash.Yso5kUZv.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Garantia de Qualidade Pleno - Validação de Limpeza
Código da vaga: v1334173
Nível hierárquico: Pleno
Local: Hortolândia / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Atribuições do Cargo:
Formação superior completa em Farmácia.
Experiência anterior na função em indústria farmacêutica ou conhecimento em
processos industriais em indústria de alimentos, bebidas ou automotiva.
Prática na execução de validação de limpeza de equipamentos industriais,
revalidação de processos de limpeza, cálculos de validação de limpeza.
Experiência com análise de risco, elaboração e revisão de protocolos, desejável
noção de conceitos de validação de métodos analíticos.
Necessário: Excel avançado e Pacote Office.
Conhecimento em BPF e RDC 17/2010.
Disponibilidade de horário.
Benefícios:
- Plano médico
- Plano odontológico
- Seguro de vida
- Refeição
- Ticket Alimentação
- Transporte
- Medicamentos (Fabricação Própria)
- Creche
- Entre outros
Por favor, caso você seja um candidato PCD, pedimos que inclua o laudo médico
em sua candidatura.
Obrigada, Equipe de Recrutamento e Seleção.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1334173/analista-de-garantiade-qualidade-pleno-validacao-de-limpeza#sthash.lfAKeCZG.dpuf
www.vagas.com.br

AUXILIAR DE CONTROLE QUALIDADE / VINHEDO / SP / 1 VAGA(S)
Indústria no ramo de cosméticos e extração de óleos vegetais. está com 1 vaga(s)
em aberto para VINHEDO / SP.
Responsabilidades: Coleta de amostras de matérias primas, embalagens e produtos
acabados. Análises físicas de produto acabado, análises dimensionais de
embalagens, auxílio no controle de produção e através de análises de produtos em
processo.
Requisitos: Técnico em Química/Alimentos/Bioquímica/Qualidade (cursando ou
completo)
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte Vale Alimentação
Observações: Residir preferencialmente em Vinhedo, Valinhos ou Louveira.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Fábio para o email rodrigues@ikove.com com a sigla Q2016 no campo assunto até o dia
10/05/2016.
Veja outras vagas de AUXILIAR DE CONTROLE QUALIDADE no Emprega Campinas.
É 100% grátis!

Auxiliar de Produção - Envase - RJ
Estamos com oportunidades de emprego para Auxiliar de Produção para atuar no
envase de indústria farmacêutica, localizada no Rio de Janeiro.
É necessário já ter atuado no envase de medicamentos líquidos e ter ensino médio
completo.
A empresa oferece o piso salarial, refeição no local, plano de saúde e demais
benefícios característicos das indústrias.
Interessados, favor encaminhar currículo para dafne.deploy@deployrh.com.br
informando no assunto o título da vaga.

OPERADOR DE CALDEIRA / JAGUARIUNA / SP / 2 VAGA(S)
O grupo de serviços em Recursos Humanos Only One em parceria com empresa
nacional está com 2 vaga(s) em aberto para JAGUARIÚNA / SP.

Responsabilidades: Operar máquinas de caldeira; Operação e regeneração do
DESMI e ABRANDADORES; Operação de compressores; Limpeza e organização da
área de utilidades.
Requisitos: Ensino Médio Completo; Experiência anterior com operação de
caldeiras.
Salário: R$ 1.676,00
Benefícios: Vale Transporte (desc. 6%) + Refeição (à combinar).
Observações: Disponibilidade para atuar em turnos em escala 6x2. Residir na
região de Jaguariúna e Pedreira.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Jos iane para o email consultoria@only1.com.br com a sigla Op Caldeira no campo assunto até o dia
20/05/2016.
Veja outras vagas de Operador de Caldeira no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ENCARREGADA DE PRODUÇÃO / SUMARÉ / 1 VAGA(S)
EXPERT CONSULTORIA está com 1 vaga(s) em aberto para SUMARÉ.
Responsabilidades: ENSINO MÉDIO COMPLETO. EXPERIÊNCIA COM PROCESSO DE
PRODUÇÃO (modelagem , encaixe, corte, enfesto, tecidos e aviamentos.
CONHECIMENTO COM MÁQUINAS (reta , overloque e galoneira.) RESIDIR NA
REGIÃO.
Requisitos: ENSINO MÉDIO COMPLETO. EXPERIÊNCIA COM PROCESSO DE
PRODUÇÃO (modelagem , encaixe, corte, enfesto, tecidos e aviamentos.
CONHECIMENTO COM MÁQUINAS (reta , overloque e galoneira.) RESIDIR NA
REGIÃO.
Salário: R$ 2.300,00
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Elaine para o email sel4.ame@expertconsultoria.com.br com a sigla ENCARREGADA no campo
assunto até o dia 09/05/2016.
Veja outras vagas de ENCARREGADA DE PRODUÇÃO no Emprega Campinas. É
100% grátis!

INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS

DIVERSOS PROJETOS UNESCO

Consultar:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=20117

Para as vagas abaixo acesse o endereço:
https://www.vagas.com.br/VagasDe1Empr.asp?t=3437 e estando na
tabela, clique em código da vaga para conhecer os requisitos

Seleciona

Vaga
V1335136
Professor de
Educação Física
aberta em 12/4 - 1
posição
V1333867
Analista de TI
aberta em 8/4 - 1
posição

V1332056
Analista de
Sistemas Sênior Pcd
aberta em 5/4 - 1
posição

Empresa

Descrição sucinta

Ministrar aulas teóricas e
Instituto Dona Ana práticas de Educação
Rosa
Física conforme orientação
(São
e conteúdo previamente
Paulo/SP/BR)
elaborado pelo Profissional
de Ed. Física e...

IDEC - Instituto
Brasileiro de
Defesa do
Consumidor
(São
Paulo/SP/BR)

Atividades Principais: um.
Responsável pelo
desenvolvimento do préprojeto para
implementação de um
portal web. 2.
Responsável pelo
desenvolvimento da
arquitetura de
componentes do portal...

Instituto Ayrton
Senna
(São
Paulo/SP/BR)

Vaga exclusiva para Pcd.
O profissional tem como
principal responsabilidade
análise e desenvolvimento
dos sistemas adotados
pelo Instituto Ayrton
Senna. Fará...

V1329334
Analista de
Relacionamento
aberta em 31/3 - 1
posição

Instituto Varapau
de Educação e
Desenvolvimento
Sustentável
(São
Paulo/SP/BR)

Descrição Geral da
função: Apoiar as
atividades do Diretor em
toda a organização e
otimização dos
relacionamentos
desenvolvidos pelo
Instituto,...

Empresa não
identificada
(São
Paulo/SP/BR)

Requisitos: • Domínio de
redes sociais • Domínio de
pacote Office • Boa
comunicação escrita e oral
• Domínio de ppt •
Organização de planilhas e
documentos • Formação
Superior em...

Akatu
(São
Paulo/SP/BR)

Perfil geral da função: O
contratado participará da
mobilização e divulgação
do Edukatu – Rede de
Aprendizagem para o
Consumo Consciente,...

Akatu
(São
Paulo/SP/BR)

Perfil geral da função: O
contratado participará da
mobilização e divulgação
do Edukatu – Rede de
Aprendizagem para o
Consumo Consciente,...

Akatu
(São
Paulo/SP/BR)

Perfil geral da função: O
contratado participará da
execução e
monitoramento das
atividades de moderação
do Edukatu – Rede de
Aprendizagem...

V1328264
Analista Prospecção de
editais e
Elaboração de
projetos sociais

ORGANIZAÇÃO
NAO
IDENTIFICADA
(São
Paulo/SP/BR)

Formação superior
completa; Conhecimento
em elaboração de projetos
sociais e incentivados (Lei
Rouanet, Proac, entre
outros); Conhecimento em
prospecção de editais...

V1328025
Instrutor de
Capacitação
Profissional Presencial e Virtual

Instituto da
Oportunidade
Social
(São
Paulo/SP/BR)

Atividades: Conhecer o
modelo pedagógico do
curso e o material didático
que será aplicado baseado
na metodologia do curso

V1328542
Assistente de
Captação de
Recursos
aberta em 29/3 - 1
posição

V1328442
ANALISTA JÚNIOR
MOBILIZADOR
TEMPORÁRIO PROJETO
EDUCAÇÃO
aberta em 29/3 - 1
posição
V1328427
ANALISTA JÚNIOR
MOBILIZADOR PROJETO
EDUCAÇÃO
aberta em 29/3 - 1
posição
V1328417
ANALISTA JÚNIOR
MODERADOR PROJETO
EDUCAÇÃO
aberta em 29/3 - 1
posição

aberta em 29/3 - 1
posição

semipresencial sob...

V1328020
Analista
Educacional Júnior
/ Pleno
aberta em 29/3 - 1
posição

Instituto da
Oportunidade
Social
(São
Paulo/SP/BR)

V1327837
Jornalista ou
Assessor de
Comunicação
aberta em 28/3 - 1
posição

Procuramos um jornalista
/ assessor de comunicação
Instituto Marasmar que conheça previamente
(Santos/SP/BR)
os assuntos tratados na
nossa organização, tais
como: porto, pesca...

V1327107
Supervisor de
Projeto Social
aberta em 24/3 - 1
posição

Liga Solidária
(São
Paulo/SP/BR)

O Supervisor desse
Projeto Social será
responsável pela Gestão
do Programa de Formação
Profissional focado na
formação humana que
oferecemos...

Visão Mundial
(Rio de
Janeiro/RJ/BR)

Finalidade de a Posição
Contribuir para construir e
fortalecer as relações com
outras organizações, redes
e alianças, buscando
trabalhar com novos
atores...

V1326825
Assessor Regional
de Advocacy e
Mobilização
aberta em 24/3 - 1
posição

Atividades: Dar apoio
pedagógico às equipes dos
projetos; Revisar todos os
materiais educacionais
digitais elaborados pela
área de Inovação; Análise,
redação...

V1326822
Assessor Regional
de Advocacy e
Mobilização
aberta em 24/3 - 1
posição

Finalidade de a Posição
Contribuir para construir e
fortalecer as relações com
Visão Mundial
outras organizações, redes
(Fortaleza/CE/BR)
e alianças, buscando
trabalhar com novos
atores...

V1326818
Assessor Regional
de Advocacy e
Mobilização
aberta em 24/3 - 1
posição

Visão Mundial
(Maceió/AL/BR)

Finalidade de a Posição
Contribuir para construir e
fortalecer as relações com
outras organizações, redes
e alianças, buscando
trabalhar com novos
atores...

Confidencial
(São
Paulo/SP/BR)

Organização social busca
coordenador de projetos
sociais para atuar com
adolescentes em
cumprimento de medida
socioeducativa.
Imprescindível experiência

V1326204
Coordenador de
Projetos Sociais
aberta em 23/3 - 1
posição

anterior com...
V1325924
Analista de TI
aberta em 23/3 - 1
posição

V1324127
Supervisor
Educacional BM&FBOVESPA
aberta em 18/3 - 1
posição

V1321832
Program Manager
Socioeconômica
Development
aberta em 15/3 - 1
posição

IBGC - Instituto
Brasileiro de
Governança
Corporativa
(São
Paulo/SP/BR)

Responsabilidades *
Reportando-se ao
Superintendente de
Relacionamento e
Operações (SRO),
participar do
planejamento anual da
área; * Participar do
planejamento de TI,...

BM&FBOVESPA
(São
Paulo/SP/BR)

Descrição das Atividades:
As atribuições do cargo
serão divididas em duas
áreas: Administrativa e
Pedagógica. *
ADMINISTRATIVA ♣
Organizar grade de
horário...

Techno serve
(Conceição do
Mato
Dentro/MG/BR)

Techno Serve is hiring a
Program Manager,
Socioeconomic
Development Program,
funded by Anglo American
Foundation. The role
consistas of a
combination...

OPERACIONAL

Analista de processos II
Código da vaga: v1320637
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Goiânia / GO / BR
Data de expiração: 12 de Maio de 2016
Requisitos da Vaga:
Domínio avançado de Excel é indispensável;
Análise de planilhas, elaboração de relatórios, indicadores e orçamentos.
Perfil analítico
Conhecimento em PROTHEUS será um grande diferencial
Salário:
R$ 2.000,00
Benefícios:
Assistência Médica;
Seguro de Vida;
Vale Refeição;

Vale Transporte;
Local de Trabalho: Goiania - Setor mARISTA
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1320637/analista-de-processosii#sthash.QNqqopiO.dpuf
www.vagas.com.br

MARCENEIRO / PAULÍNIA / SP / 1 VAGA(S)
CONFIDENCIAL está com 1 vaga(s) em aberto para PAULÍNIA / SP.
Responsabilidades: Auxiliar na confecção de peças; Auxiliar na armação das partes
de madeira trabalhadas; Auxiliar no acabamento de peças, pintando, envernizando
ou encerando, e na colocação de dobradiças e puxadores; Conservar e manter o
maquinário e ferramentas; Transportar materiais e peças; Executar outras tarefas
associadas ao ambiente organizacional.
Requisitos: Escolaridade: fundamental incompleto; CNH; Curso Profissionalizante
em Marcenaria será um diferencial
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte ; refeição
Observações: Mencionar no currículo a pretensão salarial
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Seleção de Pessoal
para o e-mail ecselecao@yahoo.com.br com a sigla MAR no campo assunto até o
dia 09/05/2016.
Veja outras vagas de MARCENEIRO no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Supervisor de Limpeza - Anápolis
Descrição Detalhada
Atividades:
Irá liderar as equipes da limpeza, realizar o controle e gestão dos custos
operacionais da área, atuar com o atendimento aos colaboradores, responder pelo
cumprimento de normas e procedimentos pré-estabelecidos, atuar com o controle
de quadro dos colaboradores, orientar a execução dos serviços, fiscalizar
periodicamente os postos visando corrigir e detectar anormalidades ou solucionar
problemas, garantir a continuidade do serviço, supervisionar as atividades de
limpeza envolvendo os empregados, instalações e equipamentos, visando atender
expectativa do cliente.
Requisitos:
Ensino superior completo.

Desejável experiência comprovada em carteira na função.
Boa postura pessoal, disponibilidade de horários e perfil de liderança.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Auxiliar de Serviços Gerais - Belo Horizonte
Descrição Detalhada
Segmento: entretenimento
Local: shopping
Atividades: apoiar na limpeza das salas de cinema retirando pipoca, refrigerantes,
etc, após as sessões.
Formação: indiferente
Horário: escala (horário de shopping)
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: vr + vt
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Mecânico / Preparador de Serigrafia - Campinas
Descrição Detalhada
Requisitos:
Experiência com preparação de máquinas de silk, tintas e revelação de tela.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar

Benefícios: Vale Transporte, Cesta Básica
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Auxiliar de Monitoramento - Jundiaí
Descrição Detalhada
Requisitos:
Não é necessário experiência na função.
Escala: 12x36
Horário / Período:
Das 06:00 horas às 18:00 horas
Trabalha aos sábados
Trabalha aos domingos
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$2000,00
Benefícios: Vale Transporte, Alimentação no Local, Cesta Básica, Seguro de Vida
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Assistente Operacional - Jundiaí
Descrição Detalhada
Experiência com roteirização, emissão de ct-e.
Horário de trabalho: 2° a 6° - 14:00 as 00:00hrs.
A empresa oferece:
Salário: R$ 1294,36
Benefícios: convênio médico + convênio odontológico + vr + vt.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Montador de Estruturas Metálicas - Taubaté
Descrição Detalhada
Necessário experiência com montagem de estruturas metálicas;
Possuir ensino médio completo;
Disponibilidade de horário para horas extras;
Disponibilidade para início imediato;
Residir preferencialmente em cidades próximas a taubaté, pindamonhangaba,
tremembé ou caçapava.
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Auxiliar de Manutenção - Fortaleza
Descrição Detalhada
Requisitos:
Maior de 18 anos.
Ensino fundamental incompleto.
Experiência (não precisa ser comprovada na ctps)
Conhecimento na área elétrica, hidráulica e predial
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: até R$1000,00
Benefícios: Vale Refeição, Vale Transporte, Convênio Médico, Cesta Básica
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Auxiliar de Manutenção Predial - Contagem
Descrição Detalhada

Atividades:
Realizar atividades de limpeza em geral
Irá auxiliar o encanador e o pedreiro.
Requisitos:
Desejável experiência anterior na função
Dias da Semana: De segunda-feira à sábado
Horário / Período:
Das 07:00 horas às 15:00 horas
Trabalha aos sábados
A empresa oferece:
Salário: até R$1000,00
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Metalúrgica está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Preparação e programação das máquinas relacionadas a CNC –
Centro de Usinagem e outras máquinas, auxiliar os operadores quando for
necessário.
Requisitos: Necessário Experiência como Preparador de centro de Usinagem, Cursos
Senai.
Salário: a combinar
Benefícios: A combinar
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
metalurgica_campinas@yahoo.com.br com a sigla Preparador CNC no campo
assunto até o dia 25/05/2016.
Veja outras vagas de Operador de Centro de Usinagem no Emprega Campinas. É
100% grátis!

SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO / PEDREIRA / SP / 1 VAGA(S)
Empresa está com 1 vaga(s) em aberto para PEDREIRA / SP.

Responsabilidades: Gerenciamento técnico de manutenção. Interface com
auditorias internas, ISO e TS. Domínio da área de Manutenção Industrial. Controle
dos custos da manutenção dentro do Forecast. Controle das rotinas de preventiva,
preditiva e corretiva da manutenção.
Requisitos: Graduação completa em Engenharia. Programação CLP. Inglês
Intermediário/avançado
Salário: a combinar
Benefícios: Diversos
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de João para o e-mail
rainhaepp@yahoo.com.br com a sigla Sup. de manutenção no campo assunto até o
dia 15/06/2016.
Veja outras vagas de Supervisor de manutenção no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Auxiliar de Estoque
Código da vaga: k388-104
Ramo da empresa: Comércio de Materiais Elétricos
Cidade: Manaus/AM
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 22/04/2016
Previsão de encerramento: 31/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1VO4IPV

Técnico (a) em Instrumentação e Automação
Código da vaga: k3422-210
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Salvador/BA
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 25/04/2016
Previsão de encerramento: 25/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WQMuNd

Estoquista
Código da vaga: k1408-43
Ramo da empresa: Informática - Manutenção e Assistência Técnica
Cidade: Biguaçu/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 25/04/2016
Previsão de encerramento: 25/07/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WQMrB5

Operador Envasamento I
Código da vaga: v1343684
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Araraquara / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Tipo: Seleção Externa
Nº de vagas: uma
Descrição do Cargo:
Responsável pela operação de equipamentos industriais da área do Envasamento,
visando obter o volume de produção planejado garantindo seus requisitos de
qualidade e segurança, com menor custo e evitando desperdício, seguindo as
normas, procedimentos e valores da empresa.
Pré-requisitos:
•Ensino médio completo;
•Curso técnico em Mecânica, Mecatrônica, Eletroeletrônica é um diferencial;
•Disponibilidade para trabalhar em turnos;
HORÁRIO: 23h às 07h
Principais Atribuições:
- Operação dos equipamentos do envasamento atendendo ao plano de produção e
as especificações e condições dos procedimentos e normas.
- Análise de oportunidades de melhoria e propor ações baseadas na análise dos
procedimentos e processo da sua área de atuação.
- Reporte de forma precisa e oportuna de todos os dados e informações pertinentes
ao controle dos KPIs da área.
- Execução de tarefas básicas de manutenção de acordo com os padrões
estabelecidos, garantindo o atendimento aos padrões de AM e 5s.
- Reporte de anomalias, quase acidente e comportamentos inseguros para
a implementação de atividades para melhoria da segurança da área.
- Participar de times TPM e 5s.
Local de trabalho: Araraquara - SP

ACEITAMOS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1343684/operadorenvasamento-i#sthash.UAVZch8L.dpuf
www.vagas.com.br

FACILITADOR OPERACIONAL
Código da vaga: v1342441
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Batatais / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
*Descrição da vaga:
Gestão da rotina, produtividade custos e performance da equipe;
Gerir índice de repetidas individual do associado minimizar os impactos nos
clientes;
Orientar e desenvolver a equipe técnica;
Orientar continuamente a equipe quanto a questão de higiene saúde e segurança.
Promover desenvolvimento e capacitação técnico da equipe
Fornecer Feedbacks aos técnicos;
Ter disponibilidade para viajar e trabalhar em outras localidades.
Qualificações e conhecimentos desejados:
Ensino Médio Completo; Conhecimento básico em centrais telefônicas, PABX,
Wireless, testes de certificação tecnologias DSLANs MSANs (ADSL e VDSL); Ter
conhecimento e manutenção preventiva e corretiva de rede metálica; Necessário
possuir experiência nos seguintes requisitos: gestão de indicadores, gestão de
equipe; Desejável conhecimento informática intermediaria pacote office; Desejável
identificação de oportunidade de melhoria; Desejável gestão de conflitos;
Necessário ter carteira de habilitação categoria A e B.
Benefícios da vaga:
Vale Alimentação
Convênio Médico e Odontológico
Férias 100%
Auxílio Educação
PLR
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1342441/facilitadoroperacional#sthash.SBfdWKFz.dpuf
www.vagas.com.br

AUXILIAR DE PLANEJAMENTO
Código da vaga: v1343669
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Bernardo do Campo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Formação: Ensino médio completo
Atividades a serem desempenhadas:
• Planejar o trabalho de manutenção dos equipamentos do laboratório.
• Organizar o trabalho conforme normas de segurança, saúde ocupacional e
preservação ambiental.
• Contato com fornecedores de Equipamentos.
• Elaboração de Relatórios.
• Elaboração de cronogramas de manutenção.
• Controle dos vencimentos das manutenções programadas dos equipamentos.
Desejável:
• Experiência na função.
• Ensino Médio Completo.
• Conhecimento no Sistema SAP
Local: São Bernardo do Campo
01 oportunidade.
Encaminhar curriculuns com pretensões salariais.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1343669/auxiliar-deplanejamento#sthash.Zb6ysHut.dpuf
www.vagas.com.br

COORDENADOR (A) OPERACIONAL
Código da vaga: v1342843
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Cuiabá / MT / BR
Quantidade de vagas: uma
► Principais atividades:
- Realizar acompanhamento de atividades de todos os colaboradores incluindo
entrada, saída, cartão ponto, escalas, folgas;
- Realizar prospecção e atendimento aos clientes;
- Visitar as lojas ( matriz e filiais) diariamente e fazer inspecção, check list e análise
de toda a operação;
- Analisar a situação das lojas em termos administrativos, realizando também o
inventário de todas as vendas.
► Necessário:
Experiência com Liderança e Gestão de Pessoas .
► Escolaridade:

Superior Completo em Administração de Empresas, Gestão de Pessoas, Gestão
Comercial e áreas afins.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1342843/coordenador-aoperacional#sthash.ZAMvc8Cs.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Sênior de Excelência Operacional
Código da vaga: v1343091
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Gerenciar os projetos de melhoria contínua e transformação em processos de
supply chain, com foco em manufatura, sourcing, EHS e engenharia industrial.
Descrição das atividades: Gerenciar os projetos da área de SC e os processo de
produção, compras e EHS referente aos projetos de melhoria contínua e
transformação da área, treinar novos Green Belts dentro das áreas e liderar a
cultura do Lean Six Sigma.
Qualificações/Requisitos: Formação Black Belt, inglês fluente, espanhol desejável,
conhecimento de metodologias de inovação e experiência significativa na área de
projetos para Supply Chain.
Diferencial experiência em consultorias e empresas de bens de consumo.
Formação: Engenharia, Adm, Economia, rel internacionais, marketing, etc.
Pós-Graduação em gestão, gestão de projetos, inovação entre outros.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1343091/gerente-senior-deexcelencia-operacional#sthash.c8sF56RE.dpuf
www.vagas.com.br

GERENTE OPERACIONAL - DIADEMA
Código da vaga: v1309228
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Diadema / SP / BR
GERENTE OPERACIONAL
Pré-requisitos:
- Ensino superior completo;

- Conhecimento de informática - pacote office;
- Vivência com atendimento a clientes;
- Experiência com gestão de equipes.
Principais Atividades:
- Gerir o funcionamento das atividades operacionais do Instituto, atendendo e
oferecendo soluções para os clientes internos e externos do Beleza Natural;
- Acompanhar e avaliar a equipe nos quesitos atendimento, utilização da técnica
padrão, produtividade, venda de produtos e venda sugestiva, realizando reuniões
de alinhamento, sempre que necessário, para alcançar o melhor atendimento e o
desenvolvimento da equipe.
Oferecemos:
- Salário compatível com o mercado
- Benefícios: Auxílio Creche, Plano de Saúde e Odontológico, Vale-refeição, Valetransporte, seguro de vida, convenio farmácia, kit beleza, embelezamento gratuito,
convênios diversos.
TODAS AS VAGAS DO BELEZA NATURAL ESTÃO DISPONÍVEIS PARA PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1309228/gerente-operacionaldiadema#sthash.iAZOmgUr.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar de Logística
Código da vaga: v1296924
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Curitiba / PR / BR
Atividades: Receber, armazenar, separar, embalar, organizar e movimentar
mercadorias, auxiliar no recebimento e conferência das mesmas, revisar os
produtos com ajustes em embalagens e identificações.
Requisitos: Ensino médio completo, desejável experiência na função.
Benefícios: Vale alimentação (R$ 300,00/por mês), Refeitório na empresa ou Vale
refeição (R$11,00/por dia), Vale transporte ou estacionamento na empresa. Após o
período da experiência: Plano médico e odontológico com co-participação.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1296924/auxiliar-delogistica#sthash.UWc1e1UK.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar de Manutenção Predial
Código da vaga: v1322108
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Pré-Requisitos:
•
Ensino médio completo;
•
Obrigatório curso de NR10;
•
Indispensável conhecimento de elétrica;
•
Conhecimento de hidráulica;
•
Desejável conhecimento de marcenaria, serralheria e pintura
em geral.
Pacote de Benefícios:
•
Salário em torno de R$1.200,00;
•
Bônus;
•
Plano de saúde e odontológico;
•
Seguro de vida;
•
VT e VR;
•
Previdência Privada.
Outras informações:
•
Local de trabalho: Zona Norte (RJ).
•
Horário de trabalho: Seg a Sex, das 07:30 às 17:00.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1322108/auxiliar-demanutencao-predial#sthash.KbzJ8z4x.dpuf
www.vagas.com.br

Técnico em Equipamentos Ópticos
Código da vaga: v1326429
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Pré-Requisitos:
•
Ensino Técnico Completo em Mecatrônica, Mecânica, Eletrônica
ou Ótica;
•
Experiência anterior na manutenção de equipamentos e de
relacionamento com o cliente;
•
Conhecimento de redes e informática;
•
Noções de Espanhol será um diferencial;
•
Possuir CNH.
Atividades:
•
Executar a intervenção técnica em máquinas do cliente;
•
Realizar a instalação e treinamento de equipamentos ópticos;

•
Dar atendimento técnico remoto aos clientes;
• Fazer a manutenção corretiva e preventiva em máquinas;
•
Realizar testes para verificar se o defeito foi sanado.
Pacote de Benefícios:
•
Plano Saúde e Odontológico - Bradesco Saúde;
•
Previdência Privada - Itaú;
•
Remuneração Variável;
•
Plano de Ações;
•
VR R$ 28,00;
•
VT;
•
Seguro de Vida;
•
Auxílio Creche;
•
2 pares de lentes por ano;
•
Auxílio Funeral.
Informações Adicionais:
•
Local de trabalho - Penha.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1326429/tecnico-emequipamentos-opticos#sthash.EHv0KmLq.dpuf
www.vagas.com.br

SUPERVISOR DE ÁREA PATRIMONIAL
Estamos contratando Supervisor de área para empresa de Segurança Patrimonial
Requisitos:
Ensino médio completo
Experiência na função mínimo 5 anos( registro em carteira )
Habilitação B em dia
Conhecimentos em informática
Disponibilidade total de horário
Oferecemos:
Salário compatível com a função
vale transporte
vale alimentação
Os interessados deverão enviar curriculum com foto para :
selecao.infinity@gmail.com

MARCENEIRO PARA MADEIREIRA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa tradicional no ramo de madeiras, localizada em Barão Geraldo - Campinas
está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Montagem de batentes Montagem de portas Trabalho com
maquinas como desengrosso, plaina etc
Requisitos: Experiencia com madeiras, montagem de batentes, portas, e
marcenaria em geral.
Salário: a combinar
Benefícios: A combinar
Observações: Trabalho de segunda à sexta feira
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Rafael para o email contato@aruamadeiras.com.br com a sigla MARCENEIRO no campo assunto
até o dia 30/05/2016.
Veja outras vagas de Marceneiro para Madeireira no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO HAAS / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S)
Personnallise em parceria com empresa está com 1 vaga(s) em aberto para
CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: Vasta experiência na área de manutenção corretiva e
preventiva nas linhas de Wafer com fornos e equipamentos HAAS. Ter iniciativa.
Querer aprender continuamente. Boa resolução (técnica) de problemas. Boa
comunicação
Requisitos: Vir do segmento de Alimentício. Formação engenharia mecânica, ou
áreas correlatas. Importante Inglês para leitura de manuais técnicos.
Salário: a combinar
Benefícios: DE PRAXE
Observações: ENVIAR PRETENSÃO
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Tatiane para o email personnallise@personnallise.com.br com a sigla HAAS no campo assunto até o
dia 31/05/2016.
Veja outras vagas de Mecânico de Manutenção HAAS no Emprega Campinas. É
100% grátis!

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO / CAMPINAS E RMC / SP / 2 VAGA(S)
Personnallise em parceria com empresa está com 2 vaga(s) em aberto para
CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: Realização de manutenção preventiva e corretiva nos
equipamentos: Split, ACJ, Fan Coil, Chiller, Roof Top, Self Contained, Splitão, Torre
de Resfriamento, Câmara Fria entre outros. Regulagem de super aquecimento e
sub-resfriamento, regulagem de vazão de ar. Trocar peças e efetuar limpeza dos
aparelhos de acordo com normas de segurança e qualidade. Elaborar
documentação técnica, interpretação de projetos de ar condicionado e diagramas
elétricos (potência, controle e comando) entre outras atividades.
Requisitos: Vasta experiência comprovada em carteira. Desejável c urso técnico de
refrigeração, Nr 10 e nr 35. Indispensável possuir Habilitação B. Desejável
experiência em multinacionais. Boa comunicação, organização, trabalho em equipe,
pró ativo e vontade de crescimento profissional. Homens de preferência casados, de
30 a 40 anos, com filho, que saibam se expressar e conversar bem, pois irão tratar
os assuntos direto com os clientes que não maioria das vezes, são de
multinacionais e muito exigentes.
Salário: R$ 2.000,00
Benefícios: VR 15,00, transporte, convenio odontológico, convenio
médico(opcional), Seguro de vida, celular, cesta natal.
Observações: Mecânico de campo com carro fornecido pela empresa. Horário de
trabalho é das 07:00 às 17:00 de segunda a quinta feira e das 07: 00 às 16:00 na
sexta feira. Com disponibilidade para horas extras constantes.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Tatiane para o email contato.adm@personnallise.com.br com a sigla Refrigeração no campo assunto
até o dia 31/05/2016.
Veja outras vagas de MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO no Emprega Campinas. É
100% grátis!

ENCARREGADO DE HIGIENE
Horário de Trabalho: Escala 12 x 36
Local de Trabalho: Copacabana ou São Cristovão
Pré Requisitos: Ensino Médio Completo / Necessário experiência encarregado/líder
de higiene.
Remuneração: R$1026,00,00 (15 plantões/mês) + 20 % de Insalubridade +
Assistência médica e odontológica + Vale Transporte + Alimentação no Local +
Descontos em medicamentos, instituições de ensino, ótica e academia.
Principais Atribuições:

Supervisionar e orientar a equipe de Auxiliares de Serviços Gerais e Auxiliares de
Governança na condução do serviço diariamente. Acompanhar a manutenção e
conservação de todo o mobiliário da organização através de levantamentos,
requisitando reformas e/ou trocas quando necessário..
Interessados enviar currículo para rederecrutamento@gmail.com
Assunto: ENCARREGAGO DE HOTELARIA

AUXILIAR DE GOVERNANÇA
Horário de Trabalho: Escala 12 x 36 (07h às 19h)
Local de Trabalho: Copacabana ou São Cristovão
Pré Requisitos: Ensino Médio Completo / Necessário experiência em recepção,
secretariado ou auxiliar administrativo.
Remuneração: R$ 865,00 (15 plantões/mês) + Assistência médica e odontológica +
Vale Transporte + Alimentação no Local + Descontos em medicamentos,
instituições de ensino, ótica e academia + Participação nos lucros.
Principais Atribuições:
Providenciar a liberação dos quartos em sistema específico, bem como atestar que
os mesmos estejam em perfeito estado de utilização, visando prestar atendimento
de excelência aos pacientes, familiares e/ou acompanhantes durante o processo de
internação hospitalar, com foco nos processos de hotelaria, de modo a proporcionar
conforto aos mesmos.
Interessados enviar currículo para rederecrutamento@gmail.com
Assunto: AUX GOVERNANÇA

AUXILIAR DE LIMPEZA / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
Instituição de Ensino Superior está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS.
Responsabilidades: Realiza todo o processo de limpeza e conservação nas
dependências, varrendo, lavando, e limpando os vidros, divisórias, móveis,
corredores, sala de aula, escadarias, pisos, banheiros, refeitório e setores
administrativos. Repor produtos de limpeza (sabonete, papel toalha, papel
higiênico) nos sanitários. Mantém as condições de higiene e conservação.

Requisitos: Experiência anterior na função mínimo de 2 anos, com idade acima de
30 anos, que seja responsável e comprometida com horário e funções. Com
disponibilidade de horário para trabalhar de Seg. a Sexta das 12h00 as 22h00.
Salário: R$ 981,10
Benefícios: VT, VR, VA, Convenio médico e Odontológico.
Observações: Horário dispo nível tarde e noite de Seg. a Sexta das 12h00 as
22h00, com uma hora de intervalo.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
rhuniver@yahoo.com.br com a sigla Limpeza Noite no campo assunto até o dia
27/05/2016.
Veja outras vagas de AUXILIAR DE LIMPEZA no Emprega Campinas. É 100% grátis!

MOTORISTA / MONTE MOR / SP / 1 VAGA(S)
Empresa de pequeno porte de transporte funcionários, viagens e executivos morar
em monte mor!! está com 1 vaga(s) em aberto para MONTE MOR / SP.
Responsabilidades: ja ter experiencia em transporte executivo
Requisitos: Habilitação tipo D com curso de transporte de passageiros, experiência
Residir na região de Monte Mor ja ter experiencia em transporte executivo
Mencionar último salário e disponibilidade!!!!
Salário: a combinar
Benefícios: vr
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de julio medina para
o e-mail curriculomedcar@gmail.com com a sigla no campo assunto até o dia
29/05/2016.
Veja outras vagas de Motorista no Emprega Campinas. É 100% grátis!

TECNICO EM RECARGA DE TONERS / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Confidencial está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Profissional atuará no setor de recarga de toners, fazendo
análise, limpeza, recarga e embalagem dos toners
Requisitos: Necessário experiência em análise de carcaças, recarga, e embalagem
de diversos tipos de marcas de toners.
Salário: a combinar
Benefícios: VT, CB, CM alimentação no local
Observações: Regime de contratação: CLT Trabalho de segunda a sexta feira,
horário comercial.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Recrutador para o
e-mail rhcontratacao@terra.com.br com a sigla Tec Toner no campo assunto até o
dia 15/05/2016.
Veja outras vagas de TECNICO EM RECARGA DE TONERS no Emprega Campinas. É
100% grátis!

GESSEIRO / VINHEDO / SP / 1 VAGA(S)
CONSTRUTORA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PREDIAL está com 1 vaga(s) em
aberto para VINHEDO / SP.
Responsabilidades: EXECUÇÃO DE GESSO LISO EM PAREDES E TETOS
Requisitos: EXPERIÊNCIA EM ACABAMENTO DE GESSO LISO
Salário: a combinar
Benefícios: CESTA BÁSICA E VALE TRANSPORTE
Observações: Horário sindicato construção Civil, preferência para quem reside
próximo às localidades de Vinhedo-SP e Campinas
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de LUCAS para o email rh.fvinhedo@gmail.com com a sigla GESSO no campo assunto até o dia
30/05/2016.
Veja outras vagas de GESSEIRO no Emprega Campinas. É 100% grátis!

COORD DE ALMOXARIFADO/LOGISTIC / CAMPINAS E RMC / SP / 1
VAGA(S)
Allis Field Marketing em parceria com Grande empresa de Telecomunicações
Contrata: está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: Gestão de equipe, Gerenciar e analisar a performance,
produtividade e qualidade de serviços prestados, acompanhando o cumprimento
das demandas e regras. Garantir recebimento e expedição dos materiais e insumos
para projetos de Fibra, DTH, RTB, ADSL e Dados/DDR.
Requisitos: Superior Completo (Adm/ Logística). Conhecimento em serviços de
manutenção e implantação de rede externa ou de assistência técnica.
Conhecimento avançado em excel. Sistema SAP, SQL. Conhecimento dos principais
materiais utilizados nos serviços de lin ha básica, banda larga, DTH, TV a Cabo ou
IPTV, fibra ótica.
Salário: R$ 6.607,00
Benefícios: Vale Transporte, Vale Refeição/Alimentação, Convênio Médico e
Odontológico, Seguro de Vida, Auxílio Creche.

Observações: Cvs fora do perfil serão desconsiderados.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de ERMELINDA
TEIXEIRA para o e-mail ermelinda.teixeira@allis.com.br com a sigla
COORDENADOR no campo assunto até o dia 07/05/2016.
Veja outras vagas de Coord de Almoxarifado/Logistic no Emprega Campinas. É
100% grátis!

GERENTE DE MANUTENÇÃO - HOTELARIA RJ
REDE HOTELEIRA EM EXPANSÃO NO SEGMENTO DE LUXO SELECIONA:
GERENTE DE MANUTENÇÃO - RJ
Atividades:
Gerenciar toda a rotina e a equipe de manutenção do hotel.
Salário: enviar pretensão + VT + Plano de Saúde + Seguro de Vida + Alimentação
no local.
Horário a combinar.
Local de trabalho: Zona Sul ou Niterói
Pré-requisitos:
Experiência na função;
Conhecimentos teórico e prático.
CURRÍCULOS PARA: hotelseleciona@yahoo.com.br

SUPERVISORAS DE ANDARES HOTELARIA - RJ
REDE HOTELEIRA EM EXPANSÃO NO SEGMENTO DE LUXO SELECIONA:
SUPERVISORAS DE ANDARES - RJ
Atividades:
Coordenar junto à Governanta as equipes de governança do hotel..
Salário: enviar pretensão + VT + Plano de Saúde + Seguro de Vida + Alimentação
no local.
Horário a combinar.
Local de trabalho: Zona Sul, Barra ou Niterói.
Pré-requisitos:
Experiência na função;
Conhecimentos teórico e prático.
CURRÍCULOS PARA: hotelseleciona@yahoo.com.br

SUPERVISOR SEGURANÇA PATRIMONI / CAMPINAS / SP / 3 VAGA(S)
Empresa prestadora de serviços de grande porte. está com 3 vaga(s) em aberto
para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Horário de trabalho: noturno
Requisitos: Experiência mínima de 03 anos com liderança de equipes e trabalho
com supervisão de área (visitas aos postos para aferição do serviço, atendimento a
clientes, etc).
Salário: a combinar
Benefícios: VT, VR (R$ 25,00 ao dia), convênios médico e odontológico.
Observações: Desejável formação superior (administração ou segurança).
Imprescindível CNH (carteira nacional de habilitação) Enviar o CV no corpo do email Aceitamos candidatos de ambos sexos.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Seleção de Pessoal
para o e-mail selecaodepessoal16@gmail.com com a sigla Sup. Seg. Patrim. no
campo assunto até o dia 16/05/2016.
Veja outras vagas de Supervisor Segurança Patrimoni no Emprega Campinas. É
100% grátis!

TÉC. SEGURANÇA TRABALHO / AMPARO/ SP / 1 VAGA(S)
EXPERT CONSULTORIA EM RH está com 1 vaga(s) em aberto para AMPARO/ SP.
Responsabilidades: Irá acompanhar montagem de estrutura metálica,
eletromecânica, montagem de equipamentos.
Requisitos: Curso Técnico Segurança do Trabalho. Ampla experiência no ramo de
construção civil.
Salário: R$ 3.000,00
Benefícios: Vale transporte, refeição, vale alimentação, seguro de vida e assistência
médica.
Observações: Disponibilidade para trabalhar final semana.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Roseli para o email sel1.jag@expertconsultoria.com.br com a sigla TST no campo assunto até o
dia 09/05/2016.
Veja outras vagas de TÉC. SEGURANÇA TRABALHO no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

OPERADOR DE MÁQUINAS / NOVA ODESSA / SP / 1 VAGA(S)
EMPRESA DE PEQUENO PORTE está com 1 vaga(s) em aberto para NOVA ODESSA /
SP.
Responsabilidades: Auxiliar na operação de máquinas (torno,retificadora , etc)
Suporte ao departamento de produção da Empresa.
Requisitos: Experiência em manuseio de máquinas e auxiliar o setor de produção.
Ensino Médio completo,Cursos de qualificação será um diferencial. Residir na região
de Nova Odessa/SP
Salário: a combinar
Benefícios: CB/VT
Observações: Encaminhar a Pretensão Salarial
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Fernanda para o
e-mail recrutamento@klinderrh.com.br com a sigla OPP no campo assunto até o dia
12/05/2016.
Veja outras vagas de OPERADOR DE MÁQUINAS no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

SAÚDE

FARMACÊUTICO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Drogaria São Paulo barão Geraldo está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS /
SP.
Responsabilidades: Controle de medicamentos controlados e validade de
medicamento é demais serviços farmacêuticos.
Requisitos: Formados em farmácia Não é necessário experiência . Disponibilidade
de horário. Crf ativo.
Salário: a combinar
Benefícios: Unimed, cesta básica, vale transporte, vale alimentação e auxílio
odontológico
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Chaiene/fausto
para o e-mail Chaiene.farmacia@gmail.com com a sigla Farmaceutica no campo
assunto até o dia 15/05/2016.
Veja outras vagas de Farmacêutico no Emprega Campinas. É 100% grátis!

FARMACEUTICO / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
drogaria (campo belo) está com 1 vaga(s) em aberto para campinas.
Responsabilidades: atribuções do cargo
Requisitos: com ou sem experiencia
Salário: R$ 2.900,00
Benefícios: SALARIO + TRANSPORTE
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RAFAEL para o email CAMILAMARIANODACOSTA@YAHOO.COM.BR com a sigla FARMACEUTICO no
campo assunto até o dia 12/06/2016.
Veja outras vagas de farmacêutico no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Técnico Saúde e Segurança do Trabalho
Código da vaga: v1321338
Nível hierárquico: Técnico
Local: Currais Novos / RN / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 13 de Maio de 2016
REQUISITOS
• Formação Técnica em Segurança de Trabalho + Técnico em Eletrotécnica
(necessário possuir as duas formações)
• Ter OHSAS 18001
• Experiência em Parques Eólicos de Geração de Energia
PRICIPAIS ATRIBUIÇÕES
• Auxiliar no desenvolvimento, manutenção e implementação do Sistema de Gestão
de SST;
• Desenvolver e liderar as reuniões de SST e Diálogos de Segurança em conjunto
com a Operação;
•Auxiliar no desenvolvimento, implementação e manutenção da OHSAS 18001
2007;
• Garantir que as equipes e contratadas estejam trabalhando de forma segura e
políticas aplicáveis, incentivando-os;
• Auxiliar no treinamento dos funcionários, assegurando conhecimento preciso dos
procedimentos, politicas e documentos aprovados pela empresa;
• Monitorar desvios, observações comentadas pelas equipes próprias e realizadas
pelos cartões de observações, assegurando que os desvios apresentados possuam
planos de ação exequíveis
• Preparar alertas de segurança, divulgar, sensibilizar e conscientizar os
funcionários a partir de ferramentas corporativas, tais como Informes de

Segurança, Alertas e lições aprendidas também por benchmarking com empresas
do grupo;
• Garantir a utilização obrigatória de Epis completos e que estejam facilmente
disponíveis ao pessoal que trabalha nas instalações da empresa;
• Possuir autoridade para interromper qualquer atividade exercida dentro das
instalações da empresa e equipamentos de propriedade da empresa, quando
apresentarem algum risco a integridade física, instalações e sociedade;
• Possuir autoridade para investigar todos os processos, procedimentos ou politicas
relacionadas a Saúde, Segurança do Trabalho das instalações, processos e pessoal
próprio e contratadas.
LOCALIDADE
• Rio Grande do Norte - Currais Novos (180km de Natal.
REMUNERAÇÃO
• Salário e benefícios atrativos e compatíveis com a função.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1321338/tecnico-saude-eseguranca-do-trabalho#sthash.iIMDOAzK.dpuf
www.vagas.com.br

Instrumentador (a) Cirúrgico (a)
Código da vaga: k722-79
Ramo da empresa: Hospitais, Maternidades, Consultórios, Clínicas e Prontossocorros
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 18/03/2016
Previsão de encerramento: 31/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1UbCJJz

Técnico I - Saúde
Código da vaga: v1324736
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma

Experiência necessária: Vivência na área da Saúde em Seguradoras, bons
conhecimentos das normas da ANS e Excel.
Atividades a serem desempenhadas: Movimentações de Vidas: Inclusão, Alteração
e Exclusão.
Correção de SIB – Sistema de Informação de Beneficiários (ANS – Agência Nacional
de Saúde).
Alteração de Dados Cadastrais: Endereço, Dados Bancários.
Operações com planilhas de Excel.
Contato com corretores/clientes.
Conhecimento das ferramentas Office principalmente Excel.
Salário R$ 2.500,00 + VT, VR e Seguro de Vida
Horário de trabalho: Seg a sex das 8:00 às 17:30 hs c/ 1h de intervalo
Tempo previsto de contrato: 3 a 6 meses c/ possibilidade de efetivação.
Local de trabalho - Pinheiros
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1324736/tecnico-isaude#sthash.tHjoUxSn.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Gente e Gestão
Código da vaga: v1325444
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Pré-requisitos:
- Ensino superior completo (administração ou psicologia)
- Experiência generalista nos principais processos de gestão de pessoas: avaliação
de desempenho, gestão por competências, recrutamento e seleção e clima
organizacional
- Desejável pós graduação em Gestão de Pessoas
Principais atividades:
-Gestão das Movimentação de Pessoal da Saúde: contratação de acordo com a
régua aprovada; movimentações; ajustes por mérito, desligamentos;
- Gestão de Turnover: acompanhamento dos desligamentos, elaboração de plano
de reversão, gestão do plano de reversão;
- Clima Organizacional: acompanhamento dos planos de clima, visitas às unidades;
- Avaliação de Desempenho: condução do processo de avaliação de desempenho,
controle da realização de feedbacks e planos de desenvolvimento
- Gestão: participação em reuniões das demais áreas com apresentação da pauta
de G&G e participação como equipe de projetos nos projetos que envolvem a PAR
Saúde.

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1325444/coordenador-de-gentee-gestao#sthash.babgDzKO.dpuf
www.vagas.com.br

Enfermeiro gerente
Código da vaga: v1295805
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Fazer o gerenciamento e o acompanhamento de doentes crônicos, atividade de
educação para a saúde com familiares e cuidadores. Atuação com visão estratégica
para consumo racional de materiais e medicamentos.
Já ter atuado na área de atenção domiciliar.
Ensino Superior completo em Enfermagem.
Possuir registro no COREN.
Avalie a descrição da e
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1295805/enfermeirogerente#sthash.S4KnMbRN.dpuf
www.vagas.com.br

MENSAGEIRO HOSPITALAR
Código da vaga: v1326972
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: cinco
- Acompanhar os clientes de saúde na alta hospitalar, transportar suas bagagens;
- Distribuir avisos internos quando solicitado pelo balcão de informações;
- Cuidar dos objetos e móveis do saguão do hospital;
- Entregar nos apartamentos mensagens e encomendas em geral para os pacientes
e acompanhantes;
- Desenvolver outras atividades correlatas a critério de seu superior imediato.
Necessário disponibilidade para atuar nas jornadas 6x1 ou 12:36.
Avalie a descrição da empresa

Estas informações são confidenciais e não influenciam no processo seletivo – serão
utilizadas para o prêmio VAGAS 10+, e ajudarão a empresa a melhorar a qualidade
de seus anúncios.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1326972/mensageirohospitalar#sthash.DqQRNEaX.dpuf
www.vagas.com.br

ENFERMEIRO/A / CAMPINAS / SP / 3 VAGA(S)
Clinica Viver Campinas está com 3 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Enfermeiro/a
Requisitos: Atendimento domiciliar, Infusão de medicação.
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Observações: CLT
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Beatriz para o email contato@desospitalize-se.com.br com a sigla Enfermagem no campo assunto
até o dia 20/05/2016.
Veja outras vagas de Enfermeiro/a no Emprega Campinas. É 100% grátis!

TÉCNICO DE ENFERMAGEM / CAMPINAS / SP / 3 VAGA(S)
Clinica Viver Campinas está com 3 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Auxiliar e tecnico de enfermagem
Requisitos: Paciente alta Complexidades, com VM, TQT, SNE.
Salário: R$ 1.400,00
Benefícios: 12 X 36 noturno com direito a 2 folgas
Observações: Contrato
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Beatriz para o email contato@desospitalize-se.com.br com a sigla Enfermagem no campo assunto
até o dia 20/05/2016.
Veja outras vagas de Técnico de Enfermagem no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Técnico (a) em Enfermagem
Código da vaga: k722-80
Ramo da empresa: Hospitais, Maternidades, Consultórios, Clínicas e Prontossocorros
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 04/04/2016
Previsão de encerramento: 24/06/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1RKsbva

ENFERMEIRO SUPERVISOR DE BLOCO CIRÚRGICO
Código da vaga: v1303967
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Salário / Benefícios: VT + Refeição no local + vale alimentação + Assistência
médica + Assistência odontológica.
Local de trabalho: Copacabana- RJ
Horário de trabalho: 07 às 16h
Setor: CENTRO CIRÚRGICO
Requisitos:
•
Superior Completo em Enfermagem;
•
Especialização na área cirúrgica.
Atividades:
•
Coordenar mapa cirúrgico;
•
Checar e auditar o cumprimento correto dos processos internos conforme o
protocolo;
•
Coordenar equipe, orientando, acompanhando e avaliando o desempenho,
auxiliando em procedimentos e verificando sua execução correta, na elaboração e
implantação de projetos de melhoria relacionados aos processos assistenciais e
administrativos;
•
Receber, ambientar, orientar e acompanhar os novos colaboradores,
desenvolvendo treinamentos iniciais e técnicos;
•
Coordenar e prestar orientações técnico-administrativas às enfermeiras,
avaliando diariamente a assistência prestada;
•
Interface com a equipe da área de Órtese e materiais especiais (OPME),
visando alinhar as cirurgias agendadas a disponibilidade dos materiais;

•
Acompanhar a equipe inteirando-se dos problemas, pendências ou
intercorrência de plantões anteriores;
•
Controlar os materiais da equipe de anestesia; Auxiliar no teste de materiais
e equipamentos novos, junto à área de Engenharia e Manutenção;
•
Garantir a correta utilização e otimização dos recursos humanos, financeiros,
patrimoniais e tecnológicos disponibilizados em sua área;
•
Coordenar os custos e reduzir desperdícios, contribuindo para a evolução
positiva dos resultados financeiros da sua área;
•
Elaborar manual de normas, rotinas e procedimentos do setor, cronograma
de treinamentos e reuniões com o objetivo de orientar e atualizar os colaboradores
do setor, organizar escalas de trabalho e de férias, bem como o dimensionamento
de pessoal;
•
Realizar auditoria nos prontuários;
•
Cumprir e fazer cumprir as orientações do Núcleo de Infecção relacionada a
saúde (NIRAS) e do Serviço de Segurança Ocupacional (SSO) em relação às
medidas de precauções e uso de equipamentos de proteção individual (EPI);
•
Realizar a avaliação e reavaliação do paciente com base na análise de dados
e indicadores assistenciais.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1303967/enfermeiro-supervisorde-bloco-cirurgico#sthash.uEzDy8me.dpuf
www.vagas.com.br

DENTISTA / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
Consultório Odontológico em Campinas contrata dentista conveniado a Uniodonto e
Unimed odonto para atender clínica geral e endodontia. está com 1 vaga(s) em
aberto para Campinas.
Responsabilidades: Atender clínica geral e endodontia.
Requisitos: - Conveniado a Uniodonto - Conveniado a Unimed odonto
Salário: a combinar
Benefícios: A combinar
Observações: Profissional autônomo. Horário a combinar.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Josiane para o email dra.josianem@gmail.com com a sigla VAGA DENTISTA no campo assunto até o
dia 10/05/2016.
Veja outras vagas de Dentista no Emprega Campinas. É 100% grátis!

FARMACEUTICO / SUMARE-MATAO / 1 VAGA(S)
REDE DE DROGARIAS está com 1 vaga(s) em aberto para SUMARE-MATAO.
Responsabilidades: HORÁRIO DE TRABALHO DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS
17:00HRS COM 02 HORAS DE ALMOÇO. SÁBADO /DOMINGO/FERIADO DAS 08:00
AS 22:00HRS , E PLANTÃO ALTERNADOS.
Requisitos: APLICAÇÕES DE INJETÁVEIS, INDICAÇÕES, BOM ATENDIMENTO AO
PUBLICO, TRANSAÇÃO DE SNGP(CASO NÃO SAIBA DAMOS TREINAMENTO)
Salário: R$ 2.700,00
Benefícios: COMISSÕES DE GENÉRICOS E SIMILARES 5% SOBRE A VENDA.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de GLAUCIA para o email glaucia.drogaria@hotmail.com com a sigla FARMA1 no campo assunto até o
dia 31/05/2016.
Veja outras vagas de FARMACEUTICO no Emprega Campinas. É 100% grátis!

FISIOTERAPEUTA / CAMPINAS / SP / 01 VAGA(S)
Studio de Pilates e Estética – Próximo shopping/">Campinas Shopping está com 01
vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Fisioterapeuta com curso de Pilates e experiencia na área de
dermato.
Requisitos: Fisioterapeuta / Dermatofuncional
Salário: a combinar
Benefícios: A remuneração sera por percentual nos atendimentos
Observações: Morar próximo ao Studio Ter disponibilidade total
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Rodrigo para o email rodriggovenancio@gmail.com com a sigla Fisio-pilates no campo assunto até o
dia 10/05/2016.
Veja outras vagas de Fisioterapeuta no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Farmacêutico - IOT
Código da vaga: v1342861
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: tres

Requisitos:
• Formação: Formação Superior em Farmácia e Pós Graduação em Farmácia
Hospitalar e/ou Farmácia Clínica.
• Informática: Pacote Office
• Conhecimentos: Processos de Assistência farmacêutica e clínica.
• Atribuições: Efetuar o planejamento e controle logístico para aquisição,
recebimento, armazenamento e distribuição de medicamentos; efetuar avaliação
farmacêutica da prescrição médica; comunicar adequadamente com os pacientes e
com outros profissionais; acessar e conhecer os prontuários dos pacientes; realizar
consultas farmacêuticas; avaliar toda a farmacoterapia dos pacientes; prevenir,
identificar, avaliar e intervir nos incidentes relacionados aos medicamentos e a
outros problemas relacionados à farmacoterapia (interações medicamentosas
indesejadas, reações adversas, doses ou tempo de tratamento inadequados, etc.);
realizar e registrar as intervenções farmacêuticas; avaliar os resultados das
intervenções farmacêuticas realizadas, construindo indicadores de qualidade dos
serviços clínicos prestados; fazer a evolução farmacêutica no prontuário do
paciente; realizar a conciliação medicamentosa e orientação de alta médica;
informar e orientar a equipe de saúde ou pacientes sobre a ação, uso e dose,
apresentação, posologia e interações medicamentosas; efetuar ações de
farmacovigilância de acordo com o sistema vigente no hospital; desempenhar
funções administrativas, liderar e coordenar processos e equipes de trabalho da
Farmácia e participar de comissões institucionais; propiciar capacitação e
desenvolvimento da equipe técnica; cumprir e fazer cumprir convocações para
plantões, normas e regulamentos.
Competências necessárias:
Atenção Concentrada, Comprometimento, Dinamismo, Espírito de Equipe.
Etapas do Processo seletivo:
1ª etapa:
Inscrição. Preenchimento e envio de seu currículo
2ª etapa:
Análise dos currículos
3ª etapa:
Avaliação técnica (testes específicos)
4ª etapa:
Entrevistas/avaliações individuais com a Área e com a Seleção.
Prazo de Inscrição: 01/05/2016 à 07/05/2016
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1342861/farmaceuticoiot#sthash.lpNon3Vf.dpuf
www.vagas.com.br

Enfermeiro - Saúde Plena
Código da vaga: v1341290

Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Ribeirão Preto / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
O profissional irá realizar monitoramento telefônico à pacientes crônicos, gestão de
pacientes, gestão de indicadores de internação e não terá contato assistencial
direto com pacientes.
* Necessário possuir COREN ATIVO, disponibilidade de horário, e experiência
anterior na área de enfermagem.
Remuneração: R$ 2900,00 + Benefícios (Convênio Médico e Odontológico, Vale
Alimentação, Vale Refeição, Vale Transporte e Seguro de Vida)
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1341290/enfermeiro-saudeplena#sthash.DyEzUJ4P.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Gestão de Saúde Jr
Código da vaga: v1343129
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Piracicaba / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
REQUISITOS:
Conhecimento em Excel Intermediário
RESPONSABILIDADES:
Gestão dos Benefícios: Planos de Saúde, Check up, Odontológicos e Farmácia.
Planejamento e acompanhamento orçamentário.
Apoio nas negociação de reajustes.
Apoio em redesenhos (simulações de valores, benchmarking, etc).
Gestão de contratos no SAP.
Analises e reclassificações contábeis
Análise de dados e alimentação de sistema (BI).
OUTRAS INFORMAÇÕES:
Residir em Piracicaba ou região
Admite-se pessoas com deficiência para posições que não são exclusivas.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1343129/analista-de-gestao-desaude-jr#sthash.Ip2lFOeo.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Saúde - Técnico de Enfermagem
Código da vaga: v1330542
Nível hierárquico: Técnico

Local: São Paulo / SP / BR
ATIVIDADES:
Apresentar o programa em contato telefônico, utilizando-se de um script,
para unificar e desenvolver a comunicação entre paciente, médico e laboratório,
solucionando as necessidades do paciente ou cliente;
Otimizar o tempo de acesso do paciente ao medicamento, disponibilizando
início do tratamento (se aplicável) e orientando quanto a melhor forma de aquisição
para início de terapia indicada pelo médico o quanto antes;
Realizar inclusão dos usuários, através de ligações ou recebimento de
documentos (fichas e/ou receitas médicas) para que os mesmos possam fazer parte
do programa e posteriormente receber orientações quanto à terapia;
Indicar acesso ao medicamento e acompanhar entrega da documentação
para liberação do medicamento por telefone, para auxiliar paciente no acesso ao
medicamento ou continuidade do tratamento;
Acompanhar o tratamento, por telefone, realizando orientações,
esclarecendo dúvidas, executando atualizações cadastrais quando necessário, com
o objetivo de fornecer suporte necessário ao cliente/paciente, durante o período
que está utilizando a medicação.
Confirmar, através de contato telefônico, a aquisição do tratamento e visita
ao paciente, para verificar estado de saúde e confirmar a presença da enfermeira
na residência;
Orientar, através de contatos telefônicos, o paciente, responsável ou
profissional da saúde sobre transporte e armazenamento do medicamento,
garantindo a adequada utilização e eficácia do mesmo.
Viabilizar o encaminhamento de materiais e/ou profissional especializado ao
cliente/paciente, seguindo procedimentos da área, em atividades que envolvam:
visitas de aplicação com enfermeiro, informativo sobre a patologia (bolsa térmica,
gelo reciclável, etc.), para que o paciente possa realizar o tratamento/auto,
Aplicação de forma correta e segura;
Realizar contato com a enfermeira, por telefone ou e-mail, para confirmar,
cancelar ou reagendar visita caso ao paciente seja necessário, garantindo o
adequando suporte e atendimento ao mesmo.
Apoiar o médico analisando e executando as solicitações (Ex. dificuldade
para falar com participante, dúvida sobre medicamentos, etc.) para que o mesmo
possa ter o programa como um ponto de apoio e utilizando-o como ferramenta para
intervenções e comunicação com paciente;
Identificar e relatar eventos adversos ao setor de farmacovigilância do
laboratório via sistema e envio de notificação por e-mail para repassar informações
referente ao medicamento para o laboratório;
Dar suporte aos novos Assistentes, através de “caronas” e/ou orientações
simples sobre a utilização do sistema e resolução das tarefas, com objetivo de
aperfeiçoar e trazer maior agilidade aos novos atendimentos, visando garantir que
as melhores práticas sejam aplicadas;
Aplicar pesquisa de satisfação por telefone, utilizando de questionário préelaborado, para verificar grau de compreensão do paciente sobre a utilização do
medicamento e grau de satisfação sobre o atendimento recebido;

Alimentar planilhas, inserindo informações sobre convênio, instituição, data
de envio de kit, modificações no sistema e/ou outras informações, para controle
das atividades e ações do programa.
Desenvolver outras atividades correlatas a critério do seu superior imediato;
HORÁRIO DE TRABALHO:
Segunda à Sexta - 9h00 as 15h00
SALÁRIO:
R$ 1.722,00
BENEFÍCIOS:
VT / VL - R$ 10,00 por dia sem desconto / VA R$ 114,00 por mês sem desconto /
Seguro Odontológico opcional - SulAmérica / Seguro de Vida - MetLife / Seguro
Saúde - Bradesco.
LOCAL DE TRABALHO:
Morumbi - São Paulo. Próximo dos Shoppings Morumbi e Market Place, 5 minutos
da estação de trem Morumbi.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1330542/assistente-de-saudetecnico-de-enfermagem#sthash.eqdRVUAi.dpuf
www.vagas.com.br

Fisioterapeuta
Código da vaga: v1342544
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
PROMOVE O TRATAMENTO E A RECUPERAÇÃO DA SAÚDE PSICO-FÍSICO-SOCIAL
DOS PACIENTES, MEDIANTE AVALIAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E APLICAÇÃO DE
MÉTODOS E TÉCNICAS FISIOTERÁPICAS, COM FINALIDADE DE REABILITÁ-LOS ÀS
SUAS ATIVIDADES NORMAIS.
HORÁRIO: A DEFINIR ESCALA 5X2
EXPERIÊNCIA EM UTINEO E UTADULTO.
DESEJÁVEL PÓS EM CARDIORRESPIRATÓRIA OU ÁREAS CORRELATAS.
- See more at:
https://www.vagas.com.br/vagas/v1342544/fisioterapeuta#sthash.8OG0rtUP.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Pesquisa Clínica:
* Atividades:

Assistência na coordenação de estudos clínicos, contato comercial, visita aos
clientes e auxílio nas atividades da área.
* Perfil necessário:
Formação na área da Saúde, inglês intermediário.
Conhecimento em Word e Excel.
* Proposta:
Para empresa prestadora de serviços em pesquisa clínica.
Vaga CLT, 20 horas semanais.
* Interessados devem encaminhar currículo com pretensão salarial para juliana.ruano@captativa.com.br

TÉCNICO DE ENFERMAGEM / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Home Care está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: ESCALISTA
Requisitos: ESCALISTA
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Observações: trabalhar de 14h as 21h escala 6x1.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de CAPTAÇÃO para o
e-mail curriculo.coopsaude@gmail.com com a sigla Escalista no campo assunto até
o dia 10/05/2016.
Veja outras vagas de Técnico de Enfermagem no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

AUXILIAR / TÉCNICO ENFERMAGEM / ATIBAIA / SP / 5 VAGA(S)
HOME CARE está com 5 vaga(s) em aberto para ATIBAIA / SP.
Responsabilidades: Cuidados domiciliares
Requisitos: home care
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de CAPTAÇÃO para o
e-mail curriculo.coopsaude@gmail.com com a sigla no campo assunto até o dia
10/05/2016.
Veja outras vagas de AUXILIAR / TÉCNICO ENFERMAGEM no Emprega Campinas. É
100% grátis!

FONOAUDIÓLOGO (A) / ARTUR NOGUEIRA / SP / 1 VAGA(S)
Home Care está com 1 vaga(s) em aberto para ARTUR NOGUEIRA / SP.
Responsabilidades: home care
Requisitos: Atendimento domiciliar
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de CAPTAÇÃO para o
e-mail curriculo.coopsaude@gmail.com com a sigla FONO/VAGA no campo assunto
até o dia 10/05/2016.
Veja outras vagas de FONOAUDIÓLOGO (A) no Emprega Campinas. É 100% grátis!

TÉCNICO DE ENFERMAGEM - PS / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Hospital está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Pertinentes ao setor
Requisitos: Coren ativo Com experiência em Pronto Socorro
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte Cesta básica Adicional de Insalubridade Seguro de Vida
Convênio Médico Unimed
Observações: Horário de trabalho das 12h as 18h escala 6x1 (seis folgas mensais)
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Priscila Muchon
para o e-mail priscila.muchon@cmcnet.com.br com a sigla Técnico PA no campo
assunto até o dia 13/05/2016.
Veja outras vagas de TÉCNICO DE ENFERMAGEM - PS no Emprega Campinas. É
100% grátis!

TERAPEUTA OCUPACIONAL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
HOME CARE está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Necessitamos de TO para atendimento domiciliar 2x por
semana,no minicípio de Souzas
Requisitos: Atendimento Domiciliar em Souzas
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Observações: 2 vezes por semana.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de CAPTAÇÃO para o
e-mail curriculo.coopsaude@gmail.com com a sigla TO no campo assunto até o dia
10/05/2016.
Veja outras vagas de TERAPEUTA OCUPACIONAL no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

TÉC. DE ENFERMAGEM BERÇARISTA - NITERÓI / SÃO GONÇALO.
Hospital de médio porte situado em Niterói busca TÉCNICO DE ENFERMAGEM para
atuar no BERÇÁRIO.
Formação/Experiência Requerida:
-Curso técnico de enfermagem completo
-COREN ativo
-Sólida vivência em BERÇÁRIO
Morar em São Gonçalo ou Niterói será um diferencial.
Carga Horária:
Plantão 12h/36h - SN - 19h às 7h
Benefícios:
Plano de saúde;
Plano odontológico;
Vale transporte;
Vale alimentação;
Refeição no local;
Desconto em faculdade;
Desconto em farmácia.
Salário: R$1284,94 + Adicional de Insalubridade.
Candidatos dentro do perfil enviar currículo NO CORPO DO E-MAIL para
curriculorhniteroi@gmail.com mencionando no assunto "TÉCNICO DE ENFERMAGEM
- BERÇÁRIO"

ENFERMEIRO (A) / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
HOME CARE CENE HOSPITALLAR está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS /
SP.
Responsabilidades: CARTA A/B; EXPERIÊNCIA NA ÁREA DE HOME CARE.
Requisitos: EXPERIÊNCIA EM HOME CARE, VISITAS, AUDITORIA, RELATÓRIOS,
ENTRE OUTROS.
Salário: R$ 2.700,00
Benefícios: INSALUBRIDADE + TICKET ALIMENTAÇÃO

Observações: HORÁRIO DE TRABALHO: DAS 8H00 ÀS 18H00 DE SEGUNDA A
SEXTA.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de ANA para o e-mail
gestaodepessoas1@grupocene.com.br com a sigla HC CENE no campo assunto até
o dia 30/05/2016.
Veja outras vagas de ENFERMEIRO(A) no Emprega Campinas. É 100% grátis!

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

GERENTE DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO EM TELECOM/TI – VILA
OLÍMPIA - SP
O profissional que buscamos será contratado diretamente por nosso cliente,
empresa multinacional do segmento de telecomunicações, de médio/de grande
porte, provedora de internet, acesso dedicado, transmissão WiMAX, etc. para o
mercado corporativo.
DESCRIÇÃO E REQUISITOS:
Gestor responsável pelas equipes de campo responsável pela implantação,
restauração de serviços e mudanças;
Planejar a implementação dos serviços de clientes, levantando em conta prazo,
custo e qualidade;
Acompanhar o progresso do backlog das atividades de implantação, reportando-o
semanalmente;
Planejar o uso dos recursos humanos e materiais, de modo a atender as
necessidades da rede e dos clientes;
Acompanhar os indicadores de desempenho da área, (sobretudo níveis de serviço),
reportando-os mensalmente;
Gerir e otimizar o uso dos recursos humanos e materiais, sem prejuízo de qualidade
do serviço e prazo de atendimento.
FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA
Formação superior completa em Área Técnica, Engenharias ou similares;
Imprescindível que possua:
Experiência de campo em Telecom;
Experiência com operação de enlaces de RF;
Experiência de gestão de equipe de campo;
Experiência com gestão de spare parts;
Experiência com gestão de logística de insumos para implantação de clientes e
backbone;
Experiência no controle e gestão do tempo de restauração do serviço.
HABILIDADES PESSOAIS
Capacidade de trabalhar em equipe;
Capacidade de trabalhar em situações adversas;

Facilidade de comunicação com cliente;
Liderança;
Capacidade de resolver divergências internas e com clientes.
Salário: Competitivo com o mercado e a negociar – Envie sua pretensão salarial,
pois estamos prontos a avaliar.
Contratação Efetiva-CLT;
Benefícios: Assistência médica e odontológica, estacionamento, vale refeição,
seguro de vida;
Enviar CV com pretensão salarial para o email speedconsult@speedrh.com.br – e
colocar no assunto: GERENTE DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO EM TELECOM/TI –
SP
Todos os nossos processos são sempre gratuitos para os candidatos.

Técnico (a) em Informática
Código da vaga: k1408-42
Ramo da empresa: Informática - Manutenção e Assistência Técnica
Cidade: Biguaçu/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 22/04/2016
Previsão de encerramento: 22/07/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1VO4LLq

Analista de TI
Código da vaga: k77-1179
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Criciuma/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 22/04/2016
Previsão de encerramento: 28/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/22VlhZo

Analista de Sistemas
Código da vaga: k77-1182
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Criciúma/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 25/04/2016
Previsão de encerramento: 31/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WQMuwz

Programador (a) de Sistemas
Código da vaga: k77-1183
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Criciúma/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 25/04/2016
Previsão de encerramento: 31/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WQMsoB

Técnico (a) em Suporte em Informática
Código da vaga: k67-135
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 25/04/2016
Previsão de encerramento: 04/07/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WQMqNv

Analista de Implantação e Suporte
Código da vaga: k77-1180
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Navegantes/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 25/04/2016
Previsão de encerramento: 31/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WQMuwC

Analista de Implantação e Suporte
Código da vaga: k77-1181
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Rio Do Sul/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 25/04/2016
Previsão de encerramento: 31/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WQMuwF

INTERNACIONAIS

As vagas abaixo se encontram no site www.vagas.com.br e deverão ser
acessadas da seguinte forma:
1 – clique em: acesso de candidatos;
2 – Em “digite as qualificações” escreva o Pais que consta na vaga;
3 – Clique em pesquisar.

Coordenador de Suporte
Código da vaga: v1329319
Nível hierárquico: Pleno
Local: Buenos Aires / AR
Quantidade de vagas: duas
Buscamos um Coordenador para atuar com suporte técnico na implantação de
projetos de software e tecnologias para o mercado de logística e transportes. Cargo
a ser contratado em Buenos Aires (Argentina).
Formação:
Superior em Sistemas de Informação, Ciência da Computação, Engenharia da
Computação ou similares.
Qualificação/ Especialização:
Conhecimento desejável de Roadnet/Roadshow
Experiência desejada:
•
Experiencia em sistemas operacionais e banco de dados incluindo SQL
Server
•
Experiencia em área comercial/atendimento ao cliente
Tarefas a serem desempenhadas:
•
Supervisar a equipe de suporte dos produtos de Logística Maplink em
Buenos Aires
•
Responder pela qualidade e SLA do suporte técnico aos clientes
•
Gerar documentação e administrar o sistema de suporte
•
Gerar relatórios do nível de serviço para a gerencia
•
Fazer o seguimento dos clientes, manter contato com eles.
•
Estabelecer relacionamento com os clientes
•
Realizar o suporte técnico do aplicativo e produtos oferecidos pela Maplink
•
Fazer a interface com o cliente e a área de desenvolvimento trazendo os
problemas e as soluções necessárias para a resolução dos mesmos
•
Atender clientes por telefone, chat e e-mail dos clientes.
•
Trabalho full time das 9 às 18.30 horas
Mandatório:
Inglês fluente
Espanhol fluente
Remuneração compatível com o mercado + variável e os seguintes benefícios:
- Assistência médica;
- Assistência odontológica;
- Seguro de Vida em Grupo;
- Reembolso de despesas;
- Ticket Car;
- Vale refeição;
- Curso de inglês In Company;
- PLR, conforme política da empresa;
- Auxílio creche;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1329319/coordenador-desuporte#sthash.fQPq6AFd.dpuf
www.vagas.com.br

Project Manager
Código da vaga: v1335690
Nível hierárquico: Gerência
Local: Colombia
Our client is a multinational consulting company.
This professional will be responsible for:
- Understanding clients’ needs;
- Defining resources and time necessary for each project;
- Managing projects' teams;
- Controlling budget, deadlines and delivery.
What we are looking for:
- Fluency in English (interviews will be in English);
- Solid experience in Project Management in IT;
- Bachelor’s degree in It-related areas;
- Desirable PMP certification.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1335690/projectmanager#sthash.usAEhtE4.dpuf
www.vagas.com.br

CONCURSOS PÚBLICOS

No endereço: http://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/
Encontra-se a tabela abaixo

Concursos Abertos
Concursos Públicos Abertos: mais de 34.592 vagas, além de Cadastro de Reserva.
•

Nacional

•

Centro-Oeste

•

Nordeste

•

Norte

•

Sudeste

•

Sul
Pesquisar

Órgão

Vagas

Aeronáutica - CFOAV 2017Oficial aviador

20

Aeronáutica - CFOINF 2017Oficial de infantaria

15

Aeronáutica - CFOINT 2017Oficial intendente

35

Marinha do Brasil - CP-CAPNAVTodos os níveis de escolaridade

Seis

CEM Níveis Superiores

64

Oficial

25

Marinha do Brasil - CPACNOficial da marinha
Penível Médio

200
36

Sarah Nível Superior

Sete

Concursos Abertos no Centro-Oeste

Distrito Federal
Órgão

Vagas

Cruz Estagiário

186

Federal Nível Superior

100

Órgão

Vagas

Sarah Nível Superior

Dois

Sarah Nível Superior

Sete

Veja todos » Concursos Abertos Distrito Federal
Goiás
Órgão
Goiânia Todos os níveis de escolaridade
Aportados os níveis de escolaridade

Vagas
4.725
62

Prefeitura de DioramaTodos os níveis de escolaridade

Várias

Prefeitura de ItauçuTodos os níveis de escolaridade

37

Orizona Todos os níveis de escolaridade

94

Goiás Guarda

Seis

Paranaiguara Todos os níveis de escolaridade

164

Porangatu Todos os níveis de escolaridade

107

Araguaia Níveis Médio e Superior

253

Barra Todos os níveis de escolaridade

27

Goiás Agente e Agente de combate às endemias

Várias

Veja todos » Concursos Abertos Goiás
Mato Grosso
Órgão

Vagas

Órgão

Vagas

Cotriguaçu Agente e Agente público

Dois

Verde Advogado

Um

Vera Níveis Médio e Superior

Quatro

Estado Defensor

20

Carlinda Todos os níveis de escolaridade

64

Cotriguaçu Todos os níveis de escolaridade

49

Juara Todos os níveis de escolaridade

50

Livramento Níveis Médio e Superior

20

Esperidião Todos os níveis de escolaridade

57

Marcos Agente e Agente de combate às endemias

23

Taperatodos os níveis de escolaridade

50

Cascalheira Todos os níveis de escolaridade

66

Grossatodos os níveis de escolaridade

Quatro

Veja todos » Concursos Abertos Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Órgão

Vagas

UFMS - Universidade Federal de Mato Grosso do SulTodos os níveis de escolaridade

44

Sidrolândia Níveis Médio e Superior

33

Órgão

Vagas

Oeste Todos os níveis de escolaridade

Várias

FUNPESGOperador de máquinas agrícolas e Trabalhador agropecuário

Várias

Bodoquena Todos os níveis de escolaridade

114

Eldorado Motorista

Um

Prefeitura de JaraguariTodos os níveis de escolaridade

30

Veja todos » Concursos Abertos Mato Grosso do Sul

Concursos Abertos no Nordeste

Alagoas
Órgão

Vagas

Pedras Todos os níveis de escolaridade

72

Canapi Todos os níveis de escolaridade

489

UFAL - Universidade Federal de AlagoasProfessor

79

Veja todos » Concursos Abertos Alagoas
Bahia
Órgão

Vagas

Cruz Estagiário

186

Itabuna Todos os níveis de escolaridade

616

Sarah Nível Superior

Sete

Órgão
Acajutiba Todos os níveis de escolaridade
Basílio Todos os níveis de escolaridade

Vagas
75
260

Prefeitura de Mata de São JoãoNíveis Fundamental e Superior

29

Freitas Níveis Fundamental e Superior

Várias

Freitas Todos os níveis de escolaridade

29

Cássia Níveis Fundamental e Superior

19

UFBA - Universidade Federal da BahiaProfessor

31

UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da BahiaProfessor

21

Veja todos » Concursos Abertos Bahia
Ceará
Órgão
Sarah Nível Superior
Groaíras Agente e Agente de combate às endemias
Hidrolândia Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de IpaporangaTodos os níveis de escolaridade

Vagas
Sete
11
128
94

Ceará Nível Superior

Várias

UNILAB - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia AfroBrasileiraProfessor

Nove

Órgão

Vagas

Veja todos » Concursos Abertos Ceará
Maranhão
Órgão

Vagas

Croatátodos os níveis de escolaridade

Nove

Sarah Nível Superior

Sete

IEMA - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão.

4.820

Instituto CorporeAuxiliar de limpeza e higienização hospitalar

45

Catodos os níveis de escolaridade

48

Maracaçumé Todos os níveis de escolaridade
Mirim Guarda

257
10

Mirim Todos os níveis de escolaridade

494

Tufilândia Agente e Agente de combate às endemias

Quatro

Penitenciária Auxiliar

Várias

Penitenciária Auxiliar

Várias

Penitenciária Auxiliar

Várias

Penitenciária Agente

Várias

Veja todos » Concursos Abertos Maranhão
Paraíba
Órgão

Vagas

Órgão
Grande Todos os níveis de escolaridade
Imaculada Todos os níveis de escolaridade

Vagas
125
10

ECT - Empresa Brasileira de Correios e TelégrafosEstagiários

Dois

Caaporã Todos os níveis de escolaridade

125

Rita Todos os níveis de escolaridade

152

Teixeira Nível Fundamental

18

Paraíba Professor

Várias

Veja todos » Concursos Abertos Paraíba
Pernambuco
Órgão
Gás Níveis Médio e Superior

Vagas
13

Cruz Estagiário

186

Pernambuco Nível Superior

316

Pernambuco Nível Superior

650

Prefeitura de PetrolinaProfessor e Professor de educação infantil

500

Arcoverde Níveis Fundamental e Médio

18

Bodocó Todos os níveis de escolaridade

Várias

Deus Todos os níveis de escolaridade

Dois

Órgão

Vagas

COMAGSULNíveis Fundamental e Médio

15

Altinho Ajudante e Gari

73

Araripina Todos os níveis de escolaridade

215

Prefeitura de IguaracyAgente comunitário de saúde e Agente de combate às
endemias

32

Prefeitura de IguaracyAgente comunitário de saúde e Agente de combate às
endemias

10

Paulista Níveis Médio e Superior

353

Talhada Gari

Várias

Tabira Agente e Agente de combate às endemias

Várias

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - Seccional PernambucoEstagiário

10

Administração Nível Superior

67

Educação Nível Superior

374

Veja todos » Concursos Abertos Pernambuco
Piauí
Órgão
Hora Todos os níveis de escolaridade

Vagas
Quatro

Teresina Níveis Médio e Superior

167

Esperantina Todos os níveis de escolaridade

126

Órgão

Vagas

Alegre Todos os níveis de escolaridade

49

Olímpio Nível Superior

39

Piauí Todos os níveis de escolaridade

29

Uruçuí Todos os níveis de escolaridade

290

Veja todos » Concursos Abertos Piauí
Rio Grande do Norte
Órgão

Vagas

Upanema Nível Superior

Dois

Acari Todos os níveis de escolaridade

134

Veja todos » Concursos Abertos Rio Grande do Norte
Sergipe
Órgão
Cristinápolis Níveis Fundamental e Médio
Cristinápolis Níveis Médio e Superior
Cristinápolis Todos os níveis de escolaridade
Sergipe Professor

Vagas
Oito
55
111
13

Veja todos » Concursos Abertos Sergipe

Concursos Abertos no Norte

Acre
Órgão

Vagas

Brancos Níveis Médio e Superior

24

Acrelândia Níveis Médio e Superior

59

Epitaciolândia Nutricionista e Professor

13

Castro Todos os níveis de escolaridade

33

Acre Nível Superior

51

Acre Professor

89

Veja todos » Concursos Abertos Acre
Amazonas
Órgão

Vagas

Cruz Estagiário

186

Humaitá Todos os níveis de escolaridade

122

Parintins Todos os níveis de escolaridade

2.055

O Estagiário

Sete

Veja todos » Concursos Abertos Amazonas
Pará
Órgão

Vagas

Pará Níveis Médio e Superior

95

Baião Agente

39

Órgão

Vagas

Baião Guarda

40

Progresso Agente e Agente de combate às endemias

67

Arari Todos os níveis de escolaridade

112

Guamá Todos os níveis de escolaridade

389

Pará Professor

Oito

Pará Professor

19

Veja todos » Concursos Abertos Pará
Rondônia
Órgão

Vagas

Rondônia Todos os níveis de escolaridade

106

Cacaulândia Nível Superior

Três

Prefeitura de TeixeirópolisNíveis Fundamental e Superior

Sete

Veja todos » Concursos Abertos Rondônia
Roraima
Órgão
Prefeitura de AmajaríAgente comunitário de saúde e Agente de combate às
endemias

Vagas
27

Vista Nível Superior

114

Pacaraima Todos os níveis de escolaridade

142

Órgão

Vagas

Veja todos » Concursos Abertos Roraima
Tocantins
Órgão

Vagas

Nacional Todos os níveis de escolaridade

23

Veterinários Níveis Fundamental e Médio

Quatro

Filadélfia Todos os níveis de escolaridade

150

Prefeitura de Fortaleza do TabocãoTodos os níveis de escolaridade

76

Guaraí Todos os níveis de escolaridade

48

Veja todos » Concursos Abertos Tocantins

Concursos Abertos no Sudeste

Espírito Santo
Órgão

Vagas

Colatina Professor e Professor de educação física

Um

Jetibá Níveis Fundamental e Médio

Oito

Guarapari Estagiário e Facilitador de turismo

30

Veja todos » Concursos Abertos Espírito Santo
Minas Gerais
Órgão
Cruz Estagiário

Vagas
186

Órgão
Fora Todos os níveis de escolaridade
Claros Níveis Médio e Superior

Vagas
150
65

Passos Todos os níveis de escolaridade

296

Câmara de Aracitabae externos e Motoristas

Dois

Araçuaí Todos os níveis de escolaridade

14

Dentro Todos os níveis de escolaridade

12

Jordânia Todos os níveis de escolaridade

Cinco

Leme Níveis Fundamental e Médio

Seis

Piênagente e Agente de finanças

Dois

Paranaíba Todos os níveis de escolaridade

Seis

Bicas Todos os níveis de escolaridade
CISVALENíveis Médio e Superior

11
189

Gerais Níveis Médio e Superior

10

Gerais Médico e Médico pediatra

45

Uberaba Níveis Médio e Superior

Nove

Açucena Todos os níveis de escolaridade

106

Andradas Todos os níveis de escolaridade

27

Órgão
Jaraguari todos os níveis de escolaridade
Paranatinga todos os níveis de escolaridade
Baependi Níveis Médio e Superior
Baependi Todos os níveis de escolaridade
Barroso Todos os níveis de escolaridade
Bicas Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de BrazópolisTodos os níveis de escolaridade

Vagas
145
40
Quatro
12
120
93
Nove

Brandão Todos os níveis de escolaridade

90

Buritis Agente e Agente de combate às endemias

56

Prefeitura de Campina VerdeTodos os níveis de escolaridade

143

Belo Todos os níveis de escolaridade

356

Carandaí Todos os níveis de escolaridade

43

Prefeitura de CarbonitaNível Superior

10

Prefeitura de CarbonitaTodos os níveis de escolaridade

67

Paranaíba Todos os níveis de escolaridade

Várias

Cipotânea Todos os níveis de escolaridade

168

Dentro Todos os níveis de escolaridade

99

Órgão

Vagas

Conquista Todos os níveis de escolaridade

101

Crisólita Nível Superior

Três

Dentro Todos os níveis de escolaridade

107

Dionísio Todos os níveis de escolaridade

16

Divinópolis Médico e Médico psiquiatra

Dois

Divinópolis Médico e Médico em segurança do trabalho

Um

Gaspar Níveis Fundamental e Superior

20

Fronteira Todos os níveis de escolaridade

266

Guaxupé Todos os níveis de escolaridade

213

Prefeitura de IbertiogaTodos os níveis de escolaridade

75

Ibirité Todos os níveis de escolaridade

307

Inhaúma Todos os níveis de escolaridade

107

Itajubá Todos os níveis de escolaridade

35

Prefeitura de ItamonteTodos os níveis de escolaridade

80

Itaúna Todos os níveis de escolaridade

121

Veja todos » Concursos Abertos Minas Gerais
Rio de Janeiro
Órgão

Vagas

Órgão
Cruz Estagiário

Vagas
186

AGEVAPNível Superior

16

Paraty Níveis Médio e Superior

Seis

COMLURBNíveis Médio e Superior

44

Petrópolis Todos os níveis de escolaridade

146

Resende Todos os níveis de escolaridade

408

RJ Estagiário

Várias

Veja todos » Concursos Abertos Rio de Janeiro
São Paulo
Órgão
Campinas Todos os níveis de escolaridade

Vagas
147

Itapevi Todos os níveis de escolaridade

81

Cordeirópolis Analista

Um

Cravinhos Todos os níveis de escolaridade

Oito

Louveira Todos os níveis de escolaridade

15

Potim Todos os níveis de escolaridade

Sete

Pedras Todos os níveis de escolaridade

10

Palmeiras Níveis Médio e Superior

Dois

Órgão

Vagas

Parnaíba Níveis Médio e Superior

12

Santotodos os níveis de escolaridade

26

Pardos Níveis Fundamental e Médio

115

CONSAÚDETodos os níveis de escolaridade

94

CONSAÚDE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral
SulNíveis Médio e Superior

53

Bauru Operador e Operador de motosserra

Dois

FUNCAMP Assistente

Um

Taubaté Nível Médio

12

Paulo Todos os níveis de escolaridade

Várias

Social Todos os níveis de escolaridade

Quatro

Alumínio Todos os níveis de escolaridade
Brasiliense Níveis Fundamental e Médio
Barueri Enfermeiro e Técnico em enfermagem
Barueri Níveis Médio e Superior

94
Quatro
10
Quatro

Brodowski Todos os níveis de escolaridade

14

Caconde Todos os níveis de escolaridade

17

Cajamar Todos os níveis de escolaridade

143

Órgão
Cajamar Agente
Jordão Todos os níveis de escolaridade
Chavantes Todos os níveis de escolaridade
Colômbia Nível Superior

Vagas
70
Várias
29
Dois

Cruzeiro Todos os níveis de escolaridade

65

Diadema Todos os níveis de escolaridade

152

Córrego Guarda
Artes Acadêmicas
Pinhal Todos os níveis de escolaridade

26
Dois
14

Turvos Níveis Médio e Superior

Cinco

Getulina Todos os níveis de escolaridade

Sete

Guaimbê Níveis Fundamental e Superior

Várias

Iaras Todos os níveis de escolaridade
Itararé Nível Superior

36
Várias

Itatiba Coordenador

20

Jaboticabatodos os níveis de escolaridade

45

Mesquita Todos os níveis de escolaridade

Nove

Órgão

Vagas

Prefeitura de MariápolisTodos os níveis de escolaridade

13

Mauá Nível Superior

47

Mauá Advogado e Procurador

Dois

Mauá Guarda

50

Mongaguá Todos os níveis de escolaridade

377

Paulista Níveis Médio e Superior

12

Osasco Técnico

Um

Osasco Nível Superior

Dois

Veja todos » Concursos Abertos São Paulo

Concursos Abertos no Sul

Paraná
Órgão
CISAMUSEPTodos os níveis de escolaridade

Vagas
25

Iporã Auxiliar e Técnico em enfermagem

Dois

Sul Motorista

Dois

Câmara de Nova CantuTécnico contábil

Um

Rolândia assistente

Dois

Órgão

Vagas

Ivaí Contador

Um

Pioneiro Todos os níveis de escolaridade

12

Paraná Todos os níveis de escolaridade

Nove

Farmácia assistente
Abatiá Todos os níveis de escolaridade
Arapongas Estagiárias

100
15
Várias

Ivaí Todos os níveis de escolaridade

25

Magro Todos os níveis de escolaridade

36

Magro Agente e Agente de combate às endemias

Nove

Marques Todos os níveis de escolaridade

20

Azul Mãe

Um

Iguaçu Todos os níveis de escolaridade

68

Iguaçu Todos os níveis de escolaridade

25

Farol Níveis Fundamental e Superior

Sete

Guarapuava Níveis Médio e Superior

154

Jaguariaíva Todos os níveis de escolaridade

95

Prefeitura de MamborêTodos os níveis de escolaridade

20

Órgão

Vagas

Mandirituba Nível Superior

Um

Prefeitura de MarumbiTodos os níveis de escolaridade

11

Esperança Todos os níveis de escolaridade

40

Sudoeste Psicólogo

Um

Rosa Todos os níveis de escolaridade

25

Palmeira Nível Médio

Um

Piraquara Todos os níveis de escolaridade

267

Reserva Todos os níveis de escolaridade

49

Claro Estagiário

Um

Ivaí Níveis Médio e Superior

10

Itararé Todos os níveis de escolaridade

45

Sengés Agente

21

Baníveis Médio e Superior

Cinco

Prefeitura de UbiratãTodos os níveis de escolaridade

79

Ventania Todos os níveis de escolaridade

19

Ventania Níveis Médio e Superior
Telecomunicações Níveis Médio e Superior

Quatro
22

Órgão
Paraná Níveis Médio e Superior

Vagas
11

Veja todos » Concursos Abertos Paraná
Rio Grande do Sul
Órgão

Vagas

Norte Estagiário

Dois

Caí Auxiliar

Um

Câmara Municipal de NonoaiOficial legislativo e Recepcionista e telefonista

Dois

Vermelhos Níveis Fundamental e Superior

23

Hamburgo Todos os níveis de escolaridade

Várias

Atoados os níveis de escolaridade

Nove

Hamburgo Todos os níveis de escolaridade

138

Gonçalves Níveis Médio e Superior

22

Braga Todos os níveis de escolaridade

14

Baníveis Médio e Superior

13

Godói Operador e Técnico em enfermagem

Várias

Colinas Todos os níveis de escolaridade

Cinco

Prefeitura de Coronel BicacoTodos os níveis de escolaridade
Irmãos Monitor

68
Dois

Órgão
Erechim Todos os níveis de escolaridade

Vagas
18

Ernestina Todos os níveis de escolaridade

Oito

Cunha Níveis Fundamental e Superior

Dois

Forquetinha Professor e Professor pedagogo

Um

Ilópolis Agente e Farmacêutico

Quatro

Itacurubi Estagiário

Várias

Machado Níveis Médio e Superior

Dois

Patrulha Cuidador

Dois

Inhacorá Professor e Professor de matemática

Um

Valentim Níveis Fundamental e Médio

Cinco

Sinimbu Níveis Médio e Superior

Várias

Soledade Agente

Cinco

Viamão Todos os níveis de escolaridade

71

Alegre Todos os níveis de escolaridade

Quatro

Alegre Todos os níveis de escolaridade

23

Lá Níveis Médio e Superior
Pelotas Todos os níveis de escolaridade

Três
20

Órgão

Vagas

Veja todos » Concursos Abertos Rio Grande do Sul
Santa Catarina
Órgão

Vagas

Er Advogado e Contador

Dois

Oeste Níveis Fundamental e Superior

Três

Carlos Níveis Fundamental e Superior

28

Prefeitura de AscurraTodos os níveis de escolaridade

18

Prefeitura de AscurraTodos os níveis de escolaridade

Várias

Ascurra Enfermeiro

Um

Atalanta Agente

Dois

Belmonte Agente

Um

Biguaçu Todos os níveis de escolaridade

Várias

Retiro Todos os níveis de escolaridade

Dois

Bombinhas Níveis Médio e Superior

Três

Bombinhas Todos os níveis de escolaridade

16

Trombudo Todos os níveis de escolaridade

14

Brunópolis Farmacêutico e Fisioterapeuta

Dois

Brusque Todos os níveis de escolaridade

Várias

Órgão

Vagas

Prefeitura de Campo Belo do SulTodos os níveis de escolaridade

65

Prefeitura de Campo Belo do SulTodos os níveis de escolaridade

51

Sul Agente e Técnico em saúde bucal

13

Ramos Nível Superior

Três

Chapecó Todos os níveis de escolaridade

24

Chapecó Todos os níveis de escolaridade

130

Prefeitura de CorupáNível Superior
Curitibanos Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de DescansoTodos os níveis de escolaridade
Cerqueira Todos os níveis de escolaridade

Várias
32
Várias
Três

Velho Todos os níveis de escolaridade

Várias

Prefeitura de FlorianópolisAuxiliar em sala e Bibliotecário

Várias

Fraiburgo Professor e Professor de artes

Várias

Fraíburgoauxiliar

Várias

Rogério assistente

Um

Imbituba Técnico

Várias

Itapema Todos os níveis de escolaridade

136

Órgão

Vagas

Prefeitura de ItapirangaNíveis Fundamental e Superior

Seis

Luzerna Auxiliar

Um

Doce Agente

Um

Fumaça Nível Fundamental

Várias

Itaberaba Agente e Odontólogo

Dois

Veneza Agente

Cinco

Orleans Todos os níveis de escolaridade
Preto Todos os níveis de escolaridade

31
Várias

Serrada Todos os níveis de escolaridade

Sete

Nereu Níveis Fundamental e Superior

Dois

Nereu assistente e Psicólogo

Dois

Romelândia Todos os níveis de escolaridade
Terezinha Engenheiro
Sul Nível Superior

19
Várias
Dois

Batista Enfermeiro e Técnico em enfermagem

Várias

Batista Níveis Fundamental e Superior

Várias

José Níveis Médio e Superior

16

Órgão
Prefeitura de TunápolisFarmacêutico/bioquímico

PESSOAS COM DEFECIÊNCIA

Pessoa com Deficiência
Código da vaga: k1680-70
Ramo da empresa: Informática - Desenvolvimento de Software
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 05/02/2016
Previsão de encerramento: 22/11/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1RbFgky

PCD - Operador de Hipermercado - Rio de Janeiro
Descrição Detalhada
Vaga exclusiva para PCD.
Segmento: Supermercado
Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto
Não é necessária experiência anterior
CID atualizado (tipo de deficiência);
Atribuições: De acordo com a vaga que tiver maior aderência ao perfil
Horário de trabalho: A definir
Escala 6x1
Salário R$ 981,00

Vagas
1

Benefícios: VT, alimentação no local, plano de saúde e odontológico extensivo à
dependentes, cesta básica, cartão mamãe, seguro de vida, cartão multicheque,
convênio com faculdades e chances de crescimento.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

PCD - Técnico - Auxiliar de Regulação Médica - São José dos Campos
Descrição Detalhada
Vaga exclusiva para pessoa com deficiência
Segmento: saúde
Atividades:
Atender com presteza todos os telefonemas endereçados ao 192, exercendo rotinas
de auxílio a regulação médica, ouvindo atentament o usuário e tentando acalmá-lo,
identificar o solicitanto e o tipo de chamado.
Requisitos:
Ensino médio completo
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: até R$1000,00
Benefícios: Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro de Vida
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Analista de Marketing Sênior
Vaga exclusiva para deficiente
Código da vaga: v1340312
Nível hierárquico: Sênior

Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Objetivo do Cargo:
Atuar dentro da área de Marketing com foco em B2B na categoria de óleos e
gorduras.
Principais atividades:
- Atuar em parceria com equipe de vendas e clientes;
- Analises de mercado, tendências e oportunidades de mercado;
- Relacionamento com clientes B2B apoiando com ferramentas de vendas;
- Liderança e coordenação de projetos de inovação envolvendo as áreas de P&D,
Produção, Engenharia de Processo, Qualidade, Comercial e Assistência Técnica;
- Habilidade de compreensão e análise de resultados financeiros;
Formação:
Superior Completo Engenharia de Alimentos, Engenharia Química, Administração,
Marketing e áreas afins..
Experiência/Conhecimentos Necessários:
- Experiência no mercado de Alimentos, com foco em gorduras – B2B Marketing;
- Experiência na liderança e coordenação de projetos de inovação.
Local de Atuação:
Pinheiros / SP
Avalie a descrição da empresa
Estas informações são confidenciais e não influenciam no processo seletivo – serão
utilizadas para o prêmio VAGAS 10+, e ajudarão a empresa a melhorar a qualidade
de seus anúncios.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1340312/analista-de-marketingsenior#sthash.l8ihd9pl.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Administrativo - Vaga para Pessoas com Deficiência
Vaga exclusiva para deficiente
Código da vaga: v1303651
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Americana / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Escolaridade: Ensino médio completo ou superior cursando.

Requisitos específicos: Bons conhecimentos do pacote Office, principalmente WORD
e Excel.
Principais tarefas/atividades: Auxiliar na entrega e retirada de correspondências e
demais rotinas da Secretaria Geral.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1303651/auxiliar-administrativovaga-para-pessoas-com-deficiencia#sthash.G9hLkmIJ.dpuf
www.vagas.com.br

Vendedor
Vaga exclusiva para deficiente
Código da vaga: v1338417
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Atividades:
Entender a necessidade do cliente e apresentar o produto mais adequado;
Esclarecer dúvidas sobre o funcionamento e características dos produtos;
Apresentar e negociar as condições comerciais de pagamento e entrega.
Trabalhar com metas individuais e da loja em relação a venda de produtos, serviços
financeiros e telemarketing.
Requisitos necessários:
Ensino Médio Completo (2º Grau);
Pacote Office intermediário.
Competências necessárias:
Cortesia no Atendimento;
Foco em resultado;
Habilidade com números e cálculos;
Saber trabalhar com metas;
Espírito de Equipe.
Salário e Benefícios:
Assistência Médica e Odontológica;
Vale Refeição ou Alimentação;
Previdência Privada;
Bolsa de Estudos;
Cheque Mãe;
Plano de Carreira;

Treinamentos internos.
PROFESSOR CELESTINO BOURROUL 858
- See more at:
https://www.vagas.com.br/vagas/v1338417/vendedor#sthash.oODKhLYM.dpuf
www.vagas.com.br

Operador de Processos Químicos I
Vaga exclusiva para deficiente
Código da vaga: v1338066
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Araxá / MG / BR
Operar equipamentos, acompanhando o funcionamento dos instrumentos,
máquinas, equipamentos e sistemas da unidade, efetuando leitura de instrumentos,
coleta de amostras e transferência de produtos a fim de cumprir as metas de
produção expedição e garantir os padrões de meio ambiente, segurança do trabalho
e do processo.
Requisitos:
- Ensino Médio Completo
- Desejável curso Técnico em Química
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1338066/operador-deprocessos-quimicos-i#sthash.ajmXnRDh.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Multimídia I
Vaga exclusiva para deficiente
Código da vaga: v1338221
Nível hierárquico: Técnico
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Descrição das atividades:

Auxiliar os alunos nas aulas de Multimídia, no tocante a utilização de programas e
ferramentas de informática que necessitam para o desenvolvimento das atividades
propostas.
Efetuar suporte técnico aos usuários, caso haja algum problema com o computador.
Zelar pelos equipamentos da sala de multimídia.
Requisitos para a função:
Desejável Superior Completo ou Cursando Pedagogia/Informática.
Desejável Ensino Médio Técnico em Informática.
Possuir pacote Office completo.
Desejável experiência em dar aulas para crianças.
Benefícios:
Vale-transporte, Assistência Médica, Vale Refeição ou Alimentação, Seguro de Vida
opcional.
Local de trabalho: Rio de Janeiro - Barra da Tijuca
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1338221/assistente-demultimidia-i#sthash.ReYLpFQL.dpuf
www.vagas.com.br

ESTÁGIOS

Estagiário (a) Administrativo
Código da vaga: k4015-16
Ramo da empresa: Indústria de Fios Elétricos, Cabos e Conectores
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Estágio
N.º vagas: 1
Data de abertura: 01/04/2016
Previsão de encerramento: 30/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1VhZ7jh

Estagiário (a) Turismo
Código da vaga: k4205-1

Ramo da empresa: Consultoria Empresarial
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Estágio
N.º vagas: 1
Data de abertura: 01/04/2016
Previsão de encerramento: 31/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1pT0MQf

Estagiário (a) Administrativo
Código da vaga: k4205-2
Ramo da empresa: Consultoria Empresarial
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Estágio
N.º vagas: 1
Data de abertura: 01/04/2016
Previsão de encerramento: 30/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1pT0KrE

ESTAGIÁRIO ADMINISTRATIVO
Código da vaga: v1334295
Nível hierárquico: Estágio
Local: São Paulo / SP / BR
ATENÇÃO! O Estagiário deverá estar obrigatoriamente cursando o Ensino Superior
em Administração de Empresas do 2º ao 5º Semestre.
• Descrição
- Auxiliará na elaboração de relatórios, preparação e apresentação de treinamentos,
controle de folha de horas, controle de relatório de despesas; Traduções de
documentos; Auxílio aos coordenadores de projetos e assistência para a Gestão de
Serviços ao Cliente, entre outras atividades. É essencial o trabalho de forma
organizada e metódica.
• Pré-requisitos:
- Graduação em Administração de Empresas a partir do 2º ao 5º Semestre (período
noturno);

- Experiência com rotinas administrativas;
- Bons conhecimentos no pacote Office;
- Boa comunicação verbal e escrita é indispensável;
- Inglês básico;
- Conhecimento com o Sistema SAP será um diferencial.
• Benefícios:
- Bolsa Auxílio
- Vale Refeição
- Plano de saúde e Odontológico Porto Seguro
- Seguro de Vida
- Vale Transporte
Local de trabalho: Lapa – São Paulo/SP (Zona Oeste)
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1334295/estagiarioadministrativo#sthash.qEVFAk4W.dpuf
www.vagas.com.br

Estagiário (a) Psicologia Organizacional/RH
Código da vaga: k3422-205
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Salvador/BA
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Estágio
N.º vagas: 3
Data de abertura: 11/04/2016
Previsão de encerramento: 11/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/25W7u9f

Programa de Estágio Ipiranga - Coordenadoria Planejamento Logístico
Lubes
Código da vaga: v1340286
Nível hierárquico: Estágio
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
PRÉ-REQUISITOS:

•Cursar: ADMINISTRAÇÃO/ECONOMIA/LOGÍSTICA/ ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
•Previsão de Formatura: DEZEMBRO/2017 - JULHO/2018
•Pacote Office: Intermediário/Avançado
•Inglês: Intermediário/Avançado
A área é responsável pela contratação de transportadores (Granel e Embalado),
operadores logísticos e toda definição da logística de atendimento da Unidade de
Lubrificantes.
Objetivo Geral do Estágio:
Capacitar profissionais nas áreas de logística e suprimentos.
Principais atividades do estagiário:
Planejamento e monitoramento da operação logística de lubrificantes Ipiranga,
gerando e analisando indicadores de desempenho dos fornecedores e elaborando
planos de ação para correção ou prevenção de desvios e fará também o controle de
custos operacionais.
REMUNERAÇÃO:
•Bolsa auxílio:R$ 1.575,00
•Auxílio Transporte de R$ 155,00
•Alimentação no Local
•Estacionamento
CARGA HORÁRIA:
•30 horas semanais.
LOCAL DE TRABALHO:
•São Cristóvão / RJ
Unidade de Lubrificantes
* Não perca essa oportunidade, venha estagiar em uma Empresa de solidez no
mercado e que desenvolve aqueles que buscam crescimento profissional!
Aguardamos sua candidatura!
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1340286/programa-de-estagioipiranga-coordenadoria-planejamento-logistico-lubes#sthash.pJDadNMe.dpuf
www.vagas.com.br

ESTAGIÁRIO DE TESOURARIA
Código da vaga: v1337883
Nível hierárquico: Estágio
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
PRÉ-REQUISITOS:
Cursando a partir do 4º Período em Ciências Contábeis, Administração ou Economia
(à noite) com previsão de formatura a partir de Janeiro de 2018.
IDIOMAS: INGLÊS INTERMEDIÁRIO
DOMÍNIO DO PACOTE OFFICE COM EXCEL AVANÇADO

BENEFÍCIOS: BOLSA: R$ 1.160,00 + VT+ + VR
HORÁRIO: 9h às 16h (com intervalo de 1 hora) de Segunda-feira à Sexta-feira.
LOCAL: CENTRO/RJ
ATIVIDADES:
•Montagem dos lotes e borderôs para pagamento;
•Suporte à equipe de contas a pagar (abertura de malotes/ recepção e arquivo de
documentos);
•Atendimento às demais áreas da Cia no que tange à solicitação de comprovantes
de pagamentos;
•Controle e envio do movimento financeiro para arquivos;
.Conferência de fundos fixos para ressarcimento às devidas áreas da Cia.
Desejável vivência anterior em Departamento Financeiro, com foco em tesouraria /
Contas a Pagar.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1337883/estagiario-detesouraria#sthash.8xiL4LGH.dpuf
www.vagas.com.br

Estagiário (a) Técnico (a) em Enfermagem
Código da vaga: k722-83
Ramo da empresa: Hospitais, Maternidades, Consultórios, Clínicas e Prontossocorros
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Estágio
N.º vagas: 1
Data de abertura: 25/04/2016
Previsão de encerramento: 04/06/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WQMrRn

Estagiário (a) Pedagogia
Código da vaga: k179-1
Ramo da empresa: Educação - Ensino Fundamental
Cidade: Pinhais/PR
Salário: A combinar

Tipo de contratação: Estágio
N.º vagas: 3
Data de abertura: 28/04/2016
Previsão de encerramento: 13/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1T8YkfP

Estagiário (a) Marketing
Código da vaga: k4250-1
Ramo da empresa: Informática - Desenvolvimento de Software
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Estágio
N.º vagas: 1
Data de abertura: 28/04/2016
Previsão de encerramento: 31/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1T8YmEp

DIVERSOS

Manequim de Loja - Fortaleza
Descrição Detalhada
Segmento: indústria (confecção)
Atividades:
Experimentar roupas para os clientes
Auxiliar nas vendas
Requisitos:
Ensino médio completo
Disponibilidade de horário
Vivência na função será o diferencial
Vestir 38/40
Enviar foto
Dias da Semana: Não Informado

Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Alimentação, Vale Transporte
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Caseiro - Guararema
Descrição Detalhada
Atividades:
Manutenção geral da casa, limpeza externa de piscina, roçagem, trato de animais.
Para morar no local
Requisitos:
Experiência comprovada como caseiro (registro em carteira ou carta de referência)
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$2000,00
Benefícios: Convênio Médico, Convênio Odontológico
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Assistente de Produção de Moda - Belo Horizonte
Descrição Detalhada
Atividades:
Produção de moda, vitrine e pesquisa de tendências, execução de vitrine em loja,
produção de vendedoras, criação de looks, acompanhamento de feedbacks e
relacionamento diário com a equipe de vendas
Requisitos:
Ensino superior completo ou cursando
Word (intermediário)
Excel (intermediário)
Internet (intermediário)
Enviar foto
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$2000,00
Benefícios: Vale Refeição, Vale Transporte, Convênio Médico
Forma de contratação: CLT
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.

www.cadernonacional.com.br

Encarregado de Meio Ambiente - Brasília
Descrição Detalhada
Segmento: indústria (farmacêutica)
Região / Bairro: Santa Maria
Atividades:
Coordenar e controlar as atividades do sistema de gestão ambiental da empresa
Elaboração de documentos, comunicados, procedimentos, registros e formulários,
licença ambiental da empresa e outros documentos pertinentes ao meio ambiente
Requisitos:
Formação superior completa em engenharia ambiental, biologia o química.
Desejável pós graduação na área de meio ambiente.
Conhecimento da legislação ambiental/ sanitária.
Autonomia operacional/ inter-relação entre as áreas.
Consolidação da cultura de bpf/ ambiental.
Processo de tratamento de efluentes, produtos químicos e equipamentos utilizados.
Conhecimentos básicos do processo de produção.
Sistema sap.
Informática.
Liderança.
Gestão de projetos e de equipe.
Proatividade.
Negociação.
Relacionamento interpessoal.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

